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ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. 

Μάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν. 

Ζεὺς δ) ἐπεὶ οὖν Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα νηυσὶ πέλασσεν, 
τοὺς μὲν ἔα παρὰ τῇσι πόνον τ᾽ ἐχέμεν καὶ ὀιξὺν 
νωλεμέως, αὐτὸς δὲ πώλιν τρέπεν ὕσσε φαεινώ. 
νόσφιν ἐφ᾽ ἱπποπόλων Θρῃκῶν καθορώμενος αἶαν 

Μυσῶν τ᾽ ἀγχεμάώχων καὶ ἀγαυῶν Ἱππημολγῶν ὅ 
γλακτοφάγων, ᾽άβίων τε, δικαιοτάτων ἀνθρώπων. 

ἐς Τρούην δ᾽ οὐ πάµπαν ἔτι τρέπεν ὅσσε φαεινώ' 
οὐ γὰρ ὕ γ ἀθανάτων τιν᾿ ἐέλπετο ὃν κατὰ θυμὸν 

Ν. 
ΝαοἩ ἀετ Ἠταήτπιαπσ ἆει λαπθχ 

νο]]σιε]ῇ βἱοἨ ἵπ ἀθᾳ Ῥοίάεη πηᾶς]- 
βύθη θεᾶηπσειπ επ Όπιβομπαπο ἆθ5 
Καταρίεε Ζα ιπεῖει ἆετ Αομᾶοτ, 
πγε]οπεχ ἀαπαῖξ επὰ1σί, ἀα[ᾳ ἀῑε Έτους 
ψΊθάθτ ἄρει Μαποι ππᾷ ἄταθεπ σα- 
τᾶοκρεί]ερεη πγετάεη. Ίπι ἀτείσε]τ- 
ἴθι (θββηρο 18 65 2υπᾶς]μεί ἀῑθ 
ΑολζιοβίσκεΙζ ες Ζετας, νε]ο]ιθ Ῥο- 
6ἶάοη ἀῑε Μδσ]ολ]εϊιξ σἱεὈς ἆἀετ 
Ἐ]αοπί ἀετ Αο]ιᾶετ Ἑμπ]λα]{ σα ἔπαπ 
ππᾷ ἆθπ Καπιρε Πετσαβίε]]θη. Αιξ 
4ετ Ἰάπκεη ἆες Βοπ]ασΠ{{ε]άθΒ, υγίθ 
πι ἀετ Με ετμα]ίεπ 4ο Αομᾶετ 
οἵπ Ῥεάτομ]ομες [ρεισεπίοΠπό, 8 
Ἠεκίοχ ἀῑε Ἠααρίκᾶπιρέοι γοη ἆθχ 
Ἡπ]κεη Βαΐζο Πετοεϊταίὃ ππά αἴπθη 
πθπεηπ Απδζατιη υπθεγηϊπιταζ. 

Υ. 1---58. ἨἈπτοπᾶ Ζα6ις ἀθπ 
Β]1ο] γοπι Βοπ]ασβ{{ε]ὰ αὖἳ- 
πεπἀεί, αἰθοῖσί ῬοβθΙάοῃ .γοη 
4ετ Ἠδμο τοηπ βΡαποξμτακα 
πεχαὮ ππᾶ {ΑἨτί Υοη Αθσα8θ 
πππι Ίαροεν ἆθτ Αολᾶοτ. 

1. Ζεπ9 Ὀεβηᾶεί 51ο βαν 4 185 
απ{ ἀθπι Ἰ48. νηυσὶ πέλασσεν, νβΙ. 
βαομΗε] 2628. 9991, 491 1. [ΑπΠ.] 

2. τοὺς μέν Ίοκαι Πϊππγαϊβεπα: 
Ίεπθ ἀοτῖ, Ίτοες ππά Αολᾶετ. --- 

πόνον τ᾽ ἐχέμεν καὶ ὀϊξύν --- 9.599. 
ὃ. πάἄλιν τρέπεν ὅσσε φαεινώ -- 

Φ 416, νρ]. ΙΓ 42π. πάλιν πατῆοξ, 
γοῦπ ἆθπι Ῥίεπετ Ὀδορασβίείεη Ζ1ε]- 
ρυπκίέ, οἈπθ ἸεᾷοσὮ ἀῑθ Ἠϊοβίατς σα 
νετἈπάθτη, ἄθηη εν ]8[5έ 4ο Απσεῃ 
παχ ποαῖίεν ποτά νγᾶτίς εοηνγει{θη. 

4. ἱπποπόλων, πατ Ἠ]ὲτ ππᾶ 5 991, 
τοββερ{]οσεπᾶ,τοβεεσᾶολίεπά. 
-- καθορώμενος, Ῥατβοίρ. Ῥταθκ.: 
Τα Η 61, ἆπδ Μεά. πατ Βεπεϊεππιπα 
465 ρεπις]ΙοἸεπ ΙΠίθγ8ΒΕΘΡ. 

δ. 6. Ἰυσῶν, Ἠῖετ εἶη {πγαοῖδο]ιθς 
Ὑοῖ]ς ᾳπΙδεπεπ ἆθπι Ἠαθπιορ ππᾷ 
ἆθπω Ιβίτορ (Μοεεῖα). -- Ἱππημολγῶν 
Β{πίθηπηθ]κετ, ἆαμετ Ῥ6ῖ γλακτο- 
φώγων απ Ῥ{ετάθπαῖ]οῃ ζα ἀθηκει 
190. --- Αβίων, νου βία αὐρε]αῖθοί, 
πο ἀθτ ΖπβαίΖ δικαιοτώτων ἆῑδθ ϱ6- 
ϱ1ζ{αἰθίθη (σα γ ὅδ. ἕ 120) σεῖρί. 
Ὁπίετ ἀ4επ Ἡιρρεπιο]σεπ ππᾶ ΑΡίεγα 
βἶπᾶ ποπιβάΙκοπο βΒογπεπβίᾶπατηθ 
πὂτα]ΙοὮ γοπι Ιβίτον σεάας]θ. 

Τ. οὗ πάµπαν ἔτι ἀἁαπχο]βαιαβ 
η]ο]{ πιθεΏτ, βοη8ῇ{ οὐκέτι πάµπαν 
1 462. Ν ποι. τθι. π 95. 

8. ἐέλπετο ὃν κατὰ θυμόν--- ψδΔ5. 
ἐέλπετο οτπγαχ{είθ. Τϊθ6βο Ένπαγ- 
ἴπηπς στΏπάεῦ βἵομ ααξ εοίπ Ὑοτροῦ 
Θ 5Η, 801 Β. 
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4 18. ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. 

ἐλθόντ᾽ ἢ Τρώεσσιν ἀρηξέμεν ῇ ἢ «4αναοῖσιν. 

οὐδ) ἁλαὺς σκοπιὴν εἶχε κρείων ἐνοσίχθων' 10 

καὶ γὰρ ὃ Θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε µάχην τε 

ὑψοῦ ἐπ᾽ ὀκροτότης κορυφῆς Σάμου ὑληέσσης 

Θρηικίης ἔνθεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν Ἴδη. 
φαίνετο δὲ Πριόμοιο πόλις καὶ νῆες ᾽Αγαιῶν: 
ἔνθ᾽ ἄρ) ὅ γ΄ ἐξ ἁλὺς ἔξετ (ών. ἐλέαιρε δ᾽ ᾽Αχαιοὺς 156 
Τρωσὶν δαµναµένους. «4ιὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα. 
αὐτύια ὃ᾽ ἐξ ὄρεος κατεβήσετο παιπαλόεντος 

κραιπνὰ ποσὶ προβιβός τρέμε δ᾽ οὔρεα μακρὰ καὶ ὅλη 
ποδσὶν ὑπ ἀθανότοισι Ποσειδάωνος ἰόντος. 

λ μ 2 ο ῤό τρὶς μὲν ὀρέξατ 
2} λ Δ / [) / 

(ών, τὸ δὲ τέτρατον ἴκετο τέχµωρ. 390 

Αὐγάς' ἔνθα δέ οἳ κλυτὰ δώµατα βένθεσι λίμνης 

χούσεα µαρμαίροντα τετεύχαται. ἄφθιτα αίεί. 

ἔνθ᾽ ἐλθὼν ὑπ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ᾽ ἵππω 
2 / / 2 / / ὠκυπέτα. χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν πομόῶντε. 

Δ Δ 9 .”. 2 

χρυσὺν δ᾽ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροῖ. γέντο δ' ἱμάσθλην 256 
χρυσείην ἐύτυκτον., ἑοῦ ὃ᾽ ἐπεβήσετο δίφρου. 

ο» 2 241 / Αν / ος 
βῆ δ΄ ἐλάαν ἐπὶ κύματ 

9-- 6 11. 
10-- Κ 515. Ἡ 196. 9 996. [Απ- 

Ῥαπσ ] 
11. καίαποἩ, τα ὃ. -- θαυμάζων 

της Βοπαπάεταπα, πας Ιπίεγεββα 
βοπαπεπᾶ, τνσΙ. ιν 1695. Σ 496. 

19. Σάμου τα Θρηϊκίης -- Βα- 
πιοζπτακα, Ιπ8ε] απ ἆθγ (Πτασϊξοπεπ 
Κῆῑείο, ἂει Μϊπάμηπσ ἆθες ΗεῦτοἈ 
ρεσεπᾶνετ. εντ Κππ επιροτεῖτε- 
Ῥεπάε πια]εδίἁἤδομπο Εε]ε του βα- 
πποίµτακε 150 νοη α]]επ Ραηκίεπ ἆθτ 
{χοῖβοπεπ Έβρεπα βἰεπίνας. 

14. φαίνετο δέ, ας οὮ ἐφαίνετο 
μέν οχβιεσεᾳαησεη νῶγα. 

16. ἔνθ ἄρα ἀοτῦ αἱβδο. -- 
ἔζετο, Εὔτ απβ ρ]αεαπαπιρετ{εκδεῃ. 

16 Ξ 905. 
17. αὐτίκα {ϊλνο νηαᾶοτ 2αγῇο]ς 

πα Υ. 10. ---κατεβήσετο, ᾳειηϊβομίον 
Λοτ]εῦ. --- παιπαλόεις (παίπαλον νοΏ 
πώλλω) τεῖεη απ΄ νοτβρτησεπάθη 
Ῥήε]]εηπ, Ζαοκίῖρ, βοπεί τααὮ, 
βομτοβ. [Απμανρ.] 

18. ᾿πραιπνὰ ποσὶ προβιβάς --- 21. 
--τρέµε ὃδ᾽ οὔρεα: νρ]. 5 286. Ε Τ84. 

19. (όντος, ν1θ οχἀαἨΙπβοτ]{ϱ{. 

ἄταλλε δὲ κήτε ὑπ᾿ αὐτοῦ 

90. ὀρέξατ) ών ταοοΚ{εκἶο]ῃ 88 
σεηεπά -- εομτιῦς απβ. -- τὸ 
δὲ τέτρατον': ἀἴεεε σεπα]βσεπ 
Βο]χϊσίε ἆθβ (ο[ζθς Ίάββεη ποπ 
ποζνεηάϊσ καοἨΏ]οίδεεπ, ἁἀαΐῑ ἆεν 
Ώιοβίετ εἶομ ἀῑο ἄεβία]ς ἀεεεο]ρατ 
ἵπ Ὀθεοπάρτες Κο]οβεαΗ{ᾶς σεάας]λέ 
ηαμο. 

91. Ὑρι. ε 88Ι. Αὖγάς, Ναπιο 
πιεµτετετ Κααβεζιδίεη ἆθεξ Ῥορεῖ- 
ἄοπ, ε 981 ἀῑε δίαάς απ΄ ἆθι Νοντά- 
Κῆείο ἀε5 Ῥε]οροππθς ἵηπ Αε]λα]α, 
Ἠ]6υ πγαἨγδοπείπ]εηοθχ ἀῑο 2 Υῖδεπαθπ 
απο ππά ΟἨΙο5 σε]οσοπε Ἰ]αῖπε 
Ἐε]θεπῖηπρο] ος Ἀαπιθης, ἀῑθ 6ἴπθι 
Τεπιρε] θες Ῥοβείάοηπ Παζΐο. --- Λίμ- 
γης, αἵπ αΏρθβοπ]οββεποτ Τ6ιἱ ἆθε 
Μοετες, Μεετεκραολζ. 

9». χρύσεα απβ ο]ά, ἆαμετ 
µαρμαίροντα. --- ἄφθιτα αὐεύ: βοπβύ 
β{οῦ; οιπο Ἠϊαίας ἄφθιτον αὐεί Ίπα 
γετεβεολ]αίς, 

99--96 -- ϐ 41-44. 
2ὔ. χρυσόν νοπι αο]άεπεν Ῥαπσες, 

απαΡΜΟΣΙΒΟΕ πεκύε]]ό σα χρυσέῃσιν 
24, 4π1οχ αὐτός Απ πψεϊῖοτ Βί6]16, 
ο. βῆ δ᾽ ἐλάαν, πο] Απα]οσίθ 

ο. 



19. ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. ο] 

πάντοθεν ἐκ κευθμῶν., οὐδ) ἠγνοίησεν ἄνακτα" 

γηΘδοσύνη δὲ Θάλασσα διίστατο" τοὶ δὲ πέτοντο 
ῥέμφα µάλ’᾽, οὐδ᾽ ὑπένερθε διαίνετο χάλκεος ἄξων. «80 
τὸν δ᾽ ἐς ᾽χαιῶν νῆας ἐύσκαρθμοι φέρον ἵππου. 

ἔστι δέ τι σπέος εὐρὺ βαθείης βένθεσι Λίμνης, 
μεσσηγὺς Τενέδοιο καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης' 

ἔνθ᾽ ἵππους ἔστησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων 

Λύσας ἐξ ὀχέων, παρὰ ὃ) ἀμβρόσιον βάλεν εἴἶδαρ 86 
ἔδμεναι' ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδας ἔβαλε χρυσείας 
ἀρρήκτους ἀλύτους, ὄφρ) ἔμπεδον αὖθι µένοιεν 
νοστήσαντα ἄνακτα. ὁ δ ἐς στρατὺν ὤχετ' ᾽άχαιῶν. 

Τρῶες δὲ φΛογὶ ἴδοι ἀολλέες ἠὲ Θυέλλῃ 
Ἕκτορι Πριαμίδη ἄμοτον μεμαῶτες ἔποντο. 40 

ἄβρομοι αὐίαχοι' ἔλποντο δὲ νῆας ᾽άχαιῶν 
αἱρήσειν, ατενέειν δὲ παρ αὐτόφι πάντας ἀρίστους. 

ἀλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἐννοσίγαιος 

᾿Αργείους ὤτρυνε, βαθείης ἐξ ἁλὺς ἐλθών, 

νοη βῆ δ᾽ ζέναι.--- ἄταλλε, παν Ἠ]ες, 
ΕρτΏθησεη ]απβίήσ. -- ὑπ αὐτοῦ 
ᾱ. 1. 1π1ο]σθ 56ἶπθ6β ΕΥΞΟΠΕΙΠΘΠΒ. 

986. κευθμῶν, πιατ Ἠϊ6χγ. οὐδ᾽ 
ἠγνοίησεν, ἨΨἱε 4 ὄ8θ. 

99. διίστατο ἴἰταῖ αἩ5 6ΙΠ8Π- 
4ετ, {ε1]ζε βἶσ, απ ἆθεπι Ηεττ- 
8οΏετ {εὶε Βαμτπ Ζα σεπᾶητεη, πα 
εσεηβαΐσ τα ἆ4εη απβοἨππε]]επάθῃ 
ππᾶὰ αἶοα απα{θΒνπεπάεη Ἰοσεπ 
(ε 3990. Λ 948), νο]. Σ 66 περὶ δέ 
σφισι πΌμα Δαλώσσης ῥήγνυτο. 

80. οὐδ᾽ ὑπένερθε διαίνετο, Ῥρᾶ- 
ταζβκὔ]ςεπετ Εο]σεβαίΣ. Ὑο]. 921. 
---χάλκεος, πε 4ῑε ΑεἨςε πι Ίασθη 
4εχ Ἠετε Ε 1989 απβ Βϊβδεη 196: 1π 
4ετ Τπαῦ βἶπᾶ ΑοπἩθεη παπά Ἐὰάεν 
ἈπΒ ΤΙΩΒΑΙΥΕΠΙ Μεία]] απς ὔμεπι 
Αθοτίπτα παοΏγγείβραγ, 

81. ἐς Ιπ ἄετ ἨΒϊολίαης παςἩ, 
ἀθπαι Βομιβε]ασετ 7α: το]. Κ 866. 
4 519. --- ἐύσκαρθμοι, παχ Ἠ16Υ: 
νσ]. πολύσκαρΏθμος Β 814. 

82. ἔστι δέ τι -- Β 811. -- βα- 
Θείης βένθεσι Λίμνης, πὶθ ϱ 916 
βαθείης βένθεσιν Όὕλης. 

89. Τα]. Ὁ 78. 
84. 96 -- Ε 968 Μ, Ὑαι. ττὸ ἐ 

ϐ 49 ἴ, 

86. πέδας, παχ Ἠ16χ. 
5η -- 8 915. 
88. νοστήσαντα ΑΟΓΥ., πὶθ ηΒΟΠ 

ὄφρα 15 τοσε]πιἉ[σ ἆει Αοτὶςῦ 
ἄεπ Ἑππωῦ ἀει ἨἩαπά]απσ Ὦ6- 
26ἱομπεῦ, 

γΥ. 99-65. Ῥοβεϊάοτ ετπιπη- 
{οτί ἀῑε Ῥείάεη ΑΙ 8β. 

99. Ῥιο Ενζᾶπ]απσ βο]]1θ[δέ Ἠ1ετ 
π]θᾶθτ απ ΛΜ 469 {.αΠ. --- φλογὶ ἴσοι, 
τσ]. Σ 164, 4ἱο ΈἹαπιπε αἱ ἆαβ 
ΒΙπη)1]4 ταςί]ο8 νονάτιησεπάου (ἀκώ- 
µατον πῦρ), απ πΙάετβζεΠ]Ιομεγ, Υε- 
Ἠθετεπάετ (σπα: ναι. 4 155. 
1 40909. 

40. ὤμοτον μεμαῶτες ταβῖῦ]οβ 
τοτπᾶτυβαίτεραεπά. 
41.ἄβρομοι, νο ἆθπι πΊτεη ΏατοἩ- 

οἴπαπάθτ νίε]ετ ΒΜΠΙΠΕΠ, ]ατπῦ- 
ἸἈτπιοπά, αὐζαχοι (ἀἆ-.Γίαχοι) ]απῖ- 
εοπτείαεπά, ρειάθ Ὑοτίε πα} Ἠ16Υ; 
πηαολάτοκ]ονες Αργπαείον: Ἁτ. Ρ1. 
69, 1, 1. ΒαεΠ]οἩ νρ]. ΤΙ 9 8. [Αη- 
παπρ.] 

45. παρ αὐτόφι -- παρὰ νηνσί. 
44. ἁἆλός, 48 6ου 1π ἀθ; Νᾶπο 

4ετ Κῆῑκία. -- ἐλθών, ἴεπιροτα]θε 
Απίοθσεθάσης σα ὤτρυνε, 8ὖει εἰσά- 
µενος 81ο ϱρ]εἶοἩ σεπιασΏί Παρθπά 
ἧ- σιεἰοπεπάἀ. 



6 18. ΙΔΙΑΔΟΣ Ν. 

εἰδάμενος Κάλχαντι δέµας καὶ ἀτειρέα φωνήν. 46 

Αἴαντε πρώτω προσέφη, μεμαῶτε καὶ αὐτώ' 

»,Αἴαντε, σφὼ μέν τε σαώσετε Λαὺν ᾽χαιῶν 

ἀλκῆς μνησδαµένω, μηδὲ κρυεροῖο φόβοιο. 

ἄλλη μὲν γὰρ ἐγώ γ᾿ οὐ δείδια χεῖρας ἀάπτους 

Τρώων, οἳ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ' δο 

ἔξουσιν γὰρ πάντας ἐυκνήμιδες ᾽άχαιού: 

τῇ δὲ δὴ αἰνότατον περιδείδια, µή τι πάθωµεν, 
ο. ο Έτ 

ας ὅ γ᾿ ὁ Λυσσώδης φλΛογὶ εἴκελος ἡγεμονεύει 
Ἕκτωρ., ὃς «4ιὸς εὔχετ᾽ ἐρισθενέος πώις εἶναι. 

σφῶιν δ᾽ ὧδε θεῶν τις ἐνὶ φρεσὶ πονήσειεν͵, δδ 
3 / ” ο ι ρω Δ Ρ] ’ 2/ 

αὐτώ 9᾽ ἑστάμεναι κρατερῶς καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους' 
ω ντ / / 2 / 2 ΦΑ ον 

τῷ κε καὶ ἐσσύμενόν περ ἐρωήσαιτ ἀπὸ νηῶν 
2 / 2 ΄ ν) / ο ΕΗΑ. 2 / ςς 

ὠκυπόρων., εἰ καί µιν Ὀλύμπιος αὐτὸς ἐγείρει. 

46. Ὑρι. Ρ 5ὔδ. Χ ο5ῇ, Αποῦ β 
9608. Ῥοφεϊάοη πἰπιπιξ ἀῑο θεία]ξ 
46 Καΐσολμας απ πέσεηπ 4686 Απ- 
βεἨθηπβ, πε]ομεβ ἀἱθβοτ Ῥ6πεχ 5θ- 
ποίς: νο]. 4 69 Β. 

46 --- ΤΠ 565. Αργπάείοη Ῥεῖ πρῶ- 
τος: Κιτ. Ώι. 69, 1, 4. -- Όαίς 4ετ 
Πο]απιοπίδο]θ Αία5, πε]επετ 866 8. 
ἆθπι Μοπθείπεις σα ἩἨδμε σεεΙ]ῦ 
γαα, Ὠ8Ο]Ἡ βθἴπεπι Ύ6γβρτεοπεη 969 
ψ]θάςθτ Ζα ἆθπι απάθτη Αἷ.8 Ζατᾶςκ- 
σεκελτύ αχ, 18ί ἵπ ἀετ Ἐτκάμ]αης 
ἄρειραησεηπ. Ὅψρει ἀῑε Ἀδε]]απα 
4εν Ῥεϊάθα Αἱάβ σα 4 34Τδ. [Δδι- 
Ῥαπσ.] 
4 {. μέν τε, Τα 4 8941, ἵπ 4θτ 

Τ]αι. -- σαώσετε, Ἐπίαταπι ας 
Απδάτποκ σανατβιομθ]ῖοιετ Ένπαχ- 
{σης, τβι. 9ὅ Ε, ποσα 1η ἆθπι {ο]- 
σοπάεπ ῬαχΏῖοΙρ µνησαµένω ᾖἀῑθ 
Ῥοάϊπσαησ απσερθρεπ πτᾶ, ἆαίετ 
μηδέ, π]ομί οὖὐδέ {οἱᾳί. 

49. ἄλλῃ μέν, οσεηκαΐς τῇ δέ 
69, απἀοτψᾶτίς -- Ἠ1θχ. --- γάρ 
Ἰαϊθεί ἵπ ρατα{ακίίβομεν αΠεάεταπς 
ἆϊο Εγκ]ᾶταπρ θἶπ, ἹὝθεμα] ο ααξ 4επ 
Ῥοϊάθπ Αίας ἀῑε Ποείαπςσ ἀεδ ΗεετθβΒ 
Ῥοτα]ιθ: ἆεν Ἡααρίσεάαπ]κε {ο]σί ετρῦ 
ἵπι ΖψΨεΙίθη ἄμεᾷε 62. 

60. ὑπερκατέβησαν πχ Η1εχ παπά 87. 
55, Ζνοῖτες Ηοπιϊθδίο -- Ρ 242. 

δή πἩἨΠΤΙΘΏΧ. --- αἰνότατον περι- 
δείδια, εἶποε ἀορρε]ίε Ἀίθδΐσεταπς 
4εξ σον μπΠολεπ Υοτρίηά πρ αὐνῶς 
δείδοικα οἆθι μάλ᾽ αἰνῶς δείδω. 

68. ᾗ δα πο ]8 (εῬεπ). --- ὃ γ 
ὁ 1υσσώδης: νο]. σ 114 τοῦτον τὸν 
ἄναλτον, ἀῑο Ηβπίαηρς ἄθεχ Ῥτοποπιῖπα 
οἶπ Ζείοπειπ ες ΑΠεκίς: Ντ. Όἱ. 50, 
π, δ. 10, 4. Λυσσώδης πας Ἠ]6χ, 
νρ]. 6 999. Ι 389. 9056. 

δ4. εὔχεταιβιοπ τά Ἠπιῦ, ρτα 11, 
ἄ4ιὸς πάις εἶναι, εἶπε ἄρετυτεϊιροπαε 
Ῥετείεππαπσ ἄει απξ Ζει) ΗΝ]ε 
Ῥοεπεπάεη ΒΙεσερρεπιβΠεϊξ, τσ]. Ι 
998 μέγα σθέἐνεῖ βλεμεαίνων µαί- 
νεται ἐκπάγλως, πίσυνος 4ἄπί, οὐδέ 
τιτίει ἀνέρας, οὐδὲ Δεούς, πᾶλτεπὰ 
ο: ἆοο]λ παοῖ Κ 560 οὔτε Φεᾶς υἷὸς 
φίλος οὔτε θΘεοῖο 166, υβ]. 5 3258 4. 

66. ὧδε ἐνὶ φρεσὶ ποιήσειεν: Υβ]. 
ἕ 974 ἐνὶ φρεσὶ ὧδε νοήµα ποίησ, 
ου ἐπί απ Βέα]]ο ἀθβ ΟΡ]ε]κέβ νόηµα 
βο{οτέ ἀῑς ξο]σεπᾶο ΙπβπΙΙγ]κοπβύτι]ς- 
ποπ. [Απ]απρ.] 

66. ἑστάμεναι κρατερῶς -- 4410. 
Ο 6606. 

ὅτ. τῷ ἆαπῃπ, Ζαχ Αι{ηΒΗΠΙΘ ἆεΒ 
νοχπειρεπεπάεν ἸΓαπβδομβαίσζθ8. --- 
ἐρωήσαιτε, παν Ἠϊ6τ ἵπ ἰαηβίνευ 
Ῥοαάειίαπρ: πιασει ἀαί5 ος α]8/{8ἱ, 
ᾱ. 1. σατϊσοκίτεϊίροαπ, να]. 6 861 
ἐμῶν µενέων ἀπερωεύς. 

68. ἐγείρει, να]. Ο 6058 Ε., ἆαῑς 
Ῥτᾶκοης τον ἆθι ϱ8ΠΖεΠ Ώαποθχ 45 
σοροπψἈγίάροπ Καπιρἔθς. 1288 ἄαπσθ 
αὖθχ 18ὺ οἶπο Απίκεταπσ ἄθτ Πθϊάε- 
βοπα/ὲ, ἀατο] πο]ο]ιθ 5ίο]ι ἄεν αοἰῦ 8ἰ5 
Ἠοθ[σει ορποι 465 Ζει» τοττᾶῦ. 



19. ΙΛΙΑΔΟΣ κ. τ 

ᾖ καὶ σκηπανίω γαιήοχος ἐννοσίγαιος 

ἀμφοτέρω κεκοπὼς πΛλῆσεν µένεος κρατεροῖοι 60 
γυῖα δ᾽ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν. 
αὐτὸς δ᾽., ὥς τ᾽ ἴρηξ ὠκύπτερος ὥρτο πέτεσθαι. 

ὕς ῥά τ) ἀπ᾿ αἰγίλιπος πέτρης περιµήκεος ἀρ8θεὶς 
ὁρμήσῃ πεδίοιο διώκειν ὄρνεον ἄλλο, 

ὡς ἀπὺ τῶν ἤιξε Ποσειδάων ἐνοσίχθων. 6 
τοῖιν δ᾽ ἔγνω πρόσθεν Ὀιλῆος ταχὺς 4ἴας, 
αἶψα ὃδ᾽ ἄρ) 4ἴαντα προσόέφη Τελαμώνιον υἱόν' 
»άἶαν., ἐπείτις νῶι 9εῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν, 

μάντεϊ εἰδόμενος κέλεται παρὰ νηυσὶ µάχεσθαι -- 
[ή οὐδ ὅ γε Κάλχας ἐστί, Βεοπρόπος οἰωνιστής' το 

ἴχνια γὰρ µετόπισθε ποδῶν ἠδὲ κνηµάων 
ῥεῖ ἔγνων ἀπιόντος' ἀρύίγνωτοι δὲ 8εοί περ. 
καὶ δ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν 

69. ἠ καὶ σκηπανίω -Ξ- «ο 241. 
Ώα8 σκηπώνιον (ηατ 8ηΠ ἀἱθβεη Ῥθιάθη 
β{ε]]επ) Εάμτί Ῥοβείάοι αἱς Καἱοᾖας, 
πιο ἀἱε Ῥτϊθείει θἵη σκῆπτρον αἱς 
Ζεἴεπεπ 1Ἠτθς Απηζος {τασεη; Ῥ6ί ἆθτα 
{ο]σοπάεπ Ῥομ]αρε αΏετ ἀῑεπί ἄετ 
Βίαῦ αἱς τεταπβοβαα]οπεπάεε Ὀσπι- 
Ῥοἱ ἀ4ετ τοπ ἆαεπι ἀοξῦ ααπεσεπεπάεπ 
Ἐταίῖ, τσ]. ν499, ομπε ἆαίς 4ο (ού 
παθτ]ο] ἄ1εβος Μιζίε]α Ὀεάττίίο. 

60. κεκοπώς σεημὂτυ τα ἆθηπ Ῥε- 
{ακιοηάππρεπ ρτᾶβεπθίβοπετ Βεάει- 
{ππρ, ἵπ ἀἄεπεπ ἀῑο ΒεάπρΗΚαδίοπ 
4εη Ὑοτρα]Ῥεστίβ νετειᾶγκεπά Ἰε- 
ἀετποίαηπσ οἆετ ῬΏθβδοπάετε Επετρῖθ 
ἀετ Ἡαπα]απο Ῥεζεϊομπεῦ. 

οἳ -- Ε Τραμ. Ἡ πο: 
62. ὠκύπτερος, παχ Ἠ16Γ. 
69. ὃς ῥα πε]ολ]μετ πᾶπι]1ο}, 

πας Κοπ]απκήν, οπίπᾶ]ς{ ἀἱρ Εα]]- 
εεἴσυης Εν ἀθπ Υετρ]είς]. ----ἀρθείς, 
να]. τ 40, β1οἩ απ{εςἈπ]1ησοπἆ. 
[Απμαπς.] 

64. πεδίοιο Ἰοκα]ετ ἄαεπεάν: ἵπ 
4εν Ἐλρεπε, Ζα διώκειν. --- ὄρνεον, 
ηαχ Ἠ16Υ. 

66. Απ ἆετ Ἠῖετ ἆπτοἩ ἄεπ Ὑος- 
σ]αιεἩ τεταπβοπαπ]Ιομθεη Ατὸ ἆθβ 
βοἨπε]]επ Επύει]επε οτκοππί Αίβ8 
ἄεπ ἄοῦς, να]. τ1 1. 

66. τοῦιν ρατΏίΊνετ σεποείῖν, Ὀθίπι 
Ἐπσεππαπιεη (Αἴας): Κτ. Ῥι. 4Τ. 9, 
1. -- πρόσθεν Αάγ. νοτποτς, ᾱ. 1. 

Ζπ6ΥΑἱ. -- Ὀιλῆος ταχὺς Αἴας: τα 
Β 5οτ. 

68. ἐπεί: ει Ναολμβαία “5ο Ια[56 
πης {αρίετ Κάπιρίεπ) 166 ἄρογ ἆεπ 
Τ0 απ 4θεπ Ἡ οχάρτεαίζ 5ἱοἩ βοἩ]1θίδεπ- 
4εηπ ἀεσεηπβαῦΖ απᾶᾷ ἆἱο ἆαταῃ σο- 
{σίο Βεστήπάππο τ1 {. σαηᾳ νετ- 
σθ88επ. ΑΠπ]ῖοπες σα ΙΓ ὄ9. γ 108. 
[Απμαπρς.] 

Το. οὐδ᾽ ὅ γε -- ἐστί βοπ]1ε[α6 
σεσεηρᾶ{Ζ]ΙοἨ απ΄ μάντεὶ εἰδόμενος 
Ώη: ἆοοᾗμ 190 Ίεπετ π]ολπί Ἰ. -- 
Δεοπρόπος, πχ Π16Υ υπά Μ 998, ππο- 
πηῖδ ἀ4θτ δρεοίε]]ετε Βεστίῇ οὐωνιστής 
αΏροβῖαν τετρυπάεη 166, να]. 4 69. 

τι. ἴχνια Ἠϊθγ 1η ἆθτ νΙα]]αῖο]ί 
πταρτϊπσ]Ιοπεη βΒθάραίπηπσ ([κνεῖ- 
σθαι:Βεπεστπησεῃ.-- μετόπισθεν 
Ἠϊιπζετάτεῖη, απβσε[ίήμτί ἆπτο] 
ἀπιόντος Τ9. 

το. ῥεῖ τα ἔγνων. --- ἀπιόντος, 
σταπηπιαθΙβοἩ πος] αρλᾶησίσ σεάα ο] 
γοη ποδῶν ππᾶ πνηµάων, αΌει ἆεπι 
αΏδο]αίεη ἀαποαβῖν βἶοημ πᾶπετηά. --- 
Φεοί περ ἀἱ9 αὔθίει σεταᾶς, εΏθῃ. 

Τ88. καὶ δέ 8Ώετ απςοἩὮ, 1]ε1οῦ, 
πο ὃ 991. ζἕ 899, οἴπεη ΖΥΘΙἴ6Π 
ἄταπᾶ αἵπ, ποταπβ 6 απ[ 6ἴπεῃ 
αοἳῦ 5οἩ]1ε[56. --- ἐμοὶ αὐτῷ Ὀείοπί 
Ἰπ ἀθσεηβαί” Ζζα ἄθχ απ ἆἄθπι τοχ- 
σερΗοπεπ Κα]ομας σεπιαοΏίεη Ἐτ- 
ΓαἨταηρ. -- θυμός πας ἐφορμᾶται, 
πῖθα»τδ. ὃΤ1δ, ἆας Ρτᾶβεπ5 τον ἆθπι 



8 13. ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. 

μᾶλλον ἐφορμᾶται πολεμίζειν ἠδὲ µάχεσθαι, 
µαιμώωσι δ᾽ ἔνερθε πόδες καὶ χεῖρες ὕπερθεν." 6 

τὸν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας' 
οὕτω νῦν καὶ ἐμοὶ περὶ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι 

μαιμῶσιν. καί µοι μένος ὥρορε, νέρθε δὲ ποσσὶν 
ἔσσυμαι ἀμφοτέροισι' μενοινώω δὲ καὶ οἷος 
Ἕκτορι Πριαμίδη ὤμοτον μεμαῶτι µάχεσθαι.' 80 

ὡς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον 
χάρµη γηθόσυνοι. τήν σφιν δεὺς ἔμβαλε θυμῶ" 

τόφρα δὲ τοὺς ὄπιθεν γαιήοχορς ὥρσεν ᾽άχαιούς, 
οἳ παρὰ νηυσὶ 8οῇσιν ἀνέψυχον φίλον ἠτορ. 
τῶν ῥ) ἅμα τ᾽ ἀργαλέω Καμόάτω φίλα γυῖα Λέλυντο, 8ὔ 

καί σφιν ἄχος κατὰ Βυμὺν ἐγίγνετο δερκομένοισιν 

Τρῶας. τοὶ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλω. 
τοὺς οἵ γ᾽ εἰδορόωντες ὑπ ὀφρύσι δάκρυα Λεῖβον: 

οὐ γὰρ ἔφαν φεύξεσθαι ὑπὲκ κακοῦ. ἀλλ’ ἐνοδίχθων 
ῥεῖα µετεισάµενος κρατερὰς ὤτρυνε φάλαγγας. 90 

Τεῦκρον ἔπι πρῶτον καὶ 4ήιτον ἦλθε κελεύων 

οπἰείο]οηάθη, 81οἨ επση]οἰκε]πάθῃ 
γετ]αηρεη, πηάθυς θυμὸς ἐπέσσυται 
(πα Ζ 861). 

Τδ. µαιμώωσι, βἰπά ἵπ Ἰε[ῆσετ 
Ῥεψεριπα, Ζιοθη, νοηπ ἆθχ Ῥε- 
πόθσιης, ἀῑε π8ΟΗ Βεμᾶίσαπς τεγ- 
Ἰαησί: να]. Ττ. 
6 - Η 288. 

Ττ. περὶ δούρατι, Ιπᾶθτη 41ε Ηᾶπάθ 
ἆ6π Ὦρθεγ ππιίββεεπ: νρ]. Β 889. 

ΤΒ. ὤρορε Αοτ. Ἱπίταπβίαν, σε 
ποςμ 9 689, εγπορβΙομἀάτεμταΕῦ, 
ηΒΟἩ ἆθπι Ῥτᾶβοης ει Αοτὶςῦ, νοη 
4ει ἆεπι σεσεπἈτίῖσεπ Ζαείαπᾶς 
νοαπββεραΏΡεπει οὔτύῆοπεα ΕΙπ- 
πα τκυηρ. 

Τ9. ἔόσυμαι Ῥοαχ. ἀες ἀαπεγπάςα 
Ζιείαπᾶάςε: Ῥῖῃπ εττερῖ, Ίπ Β6- 
πΨθδαΠΕ, πῦ ποσσίν -- ε5 Ζποκῦ 
ταῖχ Ίπ ἀθπ Εή[βεῃ. --- καὶ οἷος ᾱ. Ἱ. 
απο 1πι Επησε]καπιρέ: να]. 4 156 
παπά Ι 966. 

80. ἅμοτον μεμαῶτι: 7α 40. 
81 -- Ἐ 2Τ4 ιπᾷ 5οπβῦ. 

γ. 98-- 19260. Ῥοβ6εΙάοη 6ΥΤΠΙ1Π- 
ἱετῦ ἆῑα ποϊιεγζατήοκβίε]θ- 
4εη Ηε]άεῃ. 

88. τοὺς ὄπιθεν]επεάαμϊπίεη, 
4ἱ6, ψὶο ἆεν ἔο]σεπάο Ὑσετα 7αϊσέ, 
βἰοὰ πᾶ]ετ απ ο Θοβίῇε σατᾶοκ- 
6εζορεπ Παίζεῃ. 

84. ἀνέψυχον φί]ον ἠτορ: πρι. 
ΑΚ 0τὃ, Υοη Ιθἱϱ]1οιον Ἐν [ίομαης, 
ᾷα ἠτορ (ἄημι) αταρτϊπσ]οι ἄθπ 
Αίαπι Ῥεσεϊιοππεί: τσ]. Ο 359. 

86. Ζπεῖζεε Ἠεπηςῦ.: να]. Η 6. 
ῥα πᾶἈπα]16]. --- ἅμα τε: 488 τε 1η 
Πεῖτον βζθ]]απς, Ζα Β 981. πε]οεπεπι 
παί 86 επἰβρτιοαί, παῖῦ ἉππαἨπιθ 
4ες τῶν 1π σφίν. 

86. πατὰ θυμόν, 
Ζτι γυῖα. 

οἵ --- ο. 
89. ὙσΙ. 0 τ00. 
90. Ὑει. Ρ 355. δεῖα, αἱ αοῦΐ, 

Ζα ὤτρυνε: μετεισάμενος εἰομέ Εν 
8ἵομ. --- πρατερὰς ὤτρυνε φ. ᾱ. 1. 
Ῥουηχ]κζο ἀπτο] Βαίπε ΕΥΠΙΙΠΡΕΤΙΠΡ, 
ἀαίς ος 1π εἴαχκαη ΕΠΒΙΗΠΡΘΗ 510 
Ζαπι Καπιρί ἵπ Βεπεραπς βοἰσίεν, 
νσ]. 196. 

91. Αβγπάείοπ, πο 46. Ἀτ, Εἱ. 
69, 1, 4. --- Πθῖνον απᾷ ΈῬθπεΙθοΒ 
εἰμά Ἐϊμχοι ἆεν Ἡδοίοι: Β 494. 
[Απλαηρ.] 

απ ερεπβαῖσ 



19. ΙΛΙΑΔΟΣ: Ν. 9 

ΠΠηνέλεών 9) ἴρωα Θόαντά τε «πΠίπυρόν τε 
ο όνην τε καὶ ᾽Αντίλοχον. µήστωρας ἀντῆς' 

τοὺς ὃ γ᾿ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα ο ώ, 

μαἰδώς., ᾽Αργεῖοι, κοῦροι νέοι Ὅμμιν ἐγώ γε 9ὅ 
µαρναμένοιδι πέποιθα 6αωδέµεναι νέας ἁμάς' 

εὐ δ᾽ ὑμεῖς πολέμοιο µεθήσετε Λευγαλέοιο, 
νῦν δὴ εἴδεται ἦμαρ ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι. 
ὢ πόποι, ἢ μέγα δαῦμα τόδ᾽ ὀφθδαλμοῖσιν ὁρῶμαι, 

ει 

δεινόν. ὃ οὔ ποτ ἐγώ γε τελευτήσεσθαι ἔφασκον, 100 

Τρῶας ἐφ᾽ ἡμετέρας ἰέναι νέας, οἳ τὸ πάρος περ 
φυζακινῇᾗς ἐλάφοισιν ἐοίκεσαν, αἵ τε καθ’ ὕλην 

θώων παρδαλίων τε λύκων τ) ἤια πέλονται 
αὔτως ἠλάσκουσαι ἀνάλκιδες, οὐδ' ἔπι χάρµη᾽ 
ὧς Τρῶες τὸ πρίν γε μένος καὶ χεῖρας ᾽άχαιῶν 106 
µίμνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐναντίον, οὐδ ἠβαιόν. 

92, Θόαντα, Εϊλτοι ἆαει Ἀίο]ει: 
Β 688. --- αηἴπυρον: σα]. 1 88. 

98 -- 419. µήστωρας ἀνυτῆς: Τα 
4 958. 

94 --- 480. Ρ 919. ο 208. 
96. αἰδώς Νοπιϊπαξιν ἵππ Απβτπέ: 

ἄν. Ρι. 46, 1, ὃ. -- νέοι, Ἠεζ- 
νοιρειοΡρεηπ, ππι ἄεπ Ψοχπιατί 4ετ 
Ῥεϊσμεϊό σα γειβίὔχκεῃ. [Ἀπμαπς. | 

96. µαρναμέγοισοι απ Ῥετοπίεν 
γετεεῦε]]ε: πεπη ἴμν ΚᾶἈπιρ{ῖ, 
ποσα ἆθτ ἄεσεηραίζ Υ. 97. -- Ζα 
σαωσέμεναι 18ἱ απ» ὕμμιν ἆαδ βαῦ- 
1εξί σα επίποµτηση: ται. 4Τ, απ αχ 
Κοπείτα]κοη Ἐ 56 τεῖχος -- ᾧ 
ἐπέπιθμεν ἄρρηκτον νηῶν τε καὶ 
αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσθαι. 

97. ὑμεῖς Ῥεϊοπό πι ΈΒεζας ααξ 
4επ γοτμεισεμεπάει εάαπκεῃ. 

98. δή ΠΠΠΠΙΘΏΥ. - δαμῆναι, 
ποσα αἱ Φαρ]εξκῦ ἡμᾶς τα 4επκεη, 
166 νοη ἀει Ἰεπάππσ εἴδεται ἦμαρ 
αρηβησ]σ:; ἀῑοδ Κοπεαίτακβοπ ετκ]ατί 
βἵη ἆατατς, ἀαίς ἆει Ιπβπιν ατ- 
αρτήπσ]Ιος ἀῑεδ Ἠομίαπς, ἆαῑς Ζ1ε] 
εἶπετ Ἐπαδρχκεῖϊν Ῥεπειομπεί, γρ]. 
Ο π2ο Ζεὺς -- ἦμαρ ἔδωκε νῆας 
ἐλεῦν, απεὰ Κ 1198. Ἐν. Ώί. ὅδ, 8,1. 

θ9---- Ο 2986. Υ 944. Φ 54. τ 86. 
ὢ πόποι, πε]ομες τεσε]πιᾶ[είρ ἆθπ 
Απίβησ θἶπος Ἠεᾶο ὮὈ]]αεῦ, «ελ 
Ἠϊ6χ, ψθ 49. Ρ1Τ1. ν 209, πιὶθζθη 
ἵπ ἀθχ Εοᾶο Ῥεί Βερίπη οἶπθς πθιθἩ 

εάσπκεπτείῃθ, --- µέγα θαὔμα ρτᾶ- 
ἀἰκαίνε ΑρροβίΠοη Ζαπι ΟΡ]εχί 
τόδε. --- ὀφθαλμοῖσιν γετείἈχ]κί ὁρῶ- 
μαι πι ερεηεαίᾳ σα ἆατ 100 Ὀ6- 
πθιοηπεύεη Ὑοτεύε]Ίπης. 

100. δεινόν εἶπο παολατᾶςκ]ε]ε 
Βίθίσεταηπσ ἆ465 μέγα. -- τελευ- 
τήσεσθαι β8106Ἡ τοτπἰτκ]1οημεη 
νοθτθ. 

101. Τρῶας -- ὑέναι 18 απῖθυ 
ἀο6τ Επππνχκαηρ 48 νογπεγσοµαπάει 
εάαπκεηπε ας Ὑοτείε]απσ ρε[α[αῦ: 
ἀαί[ς ἀῑε Έτοες 6θσεη Ἱπβετο Βομῖβθ 
τῄοκεη εο]]δεπ; βοπεῦ {ο]σό παοἩ ἀθετ 
Έοτπιε] Ύ. 99 ἁἀῑε Τπαίβασπθ 1πι 
Ππαϊκαϊϊν.---οἹτὸπάρος περ πε]ο]θ 
4ος] βοπβῦ. --- Ζαν βασῃθσα 1126. 

109. φυζαπινῇῃς, παν Ἠϊευ: γΡ]. 
Χ΄ 1 πεφυζότε ἠὔτε νεβροί. --- 
ἐλάφοισιν: τσ]. 4 325. 

108. ἤια, πηῦ Ίαησεπι κ, ἵπ ἀθτ 
Ἠῖας πχ Ἠΐος ππὰ παν ἵπ ἄθχ Ῥθ- 
ἀειίαπς Έτη, σβΙ. Ί' 2608. 

104. αὔτως πΧ 890, Ζι ἠλάσκουσαι 
(ππεπβΙνεβ Ετοαποαξαβίνυπα: Ζα Β 
4τ0), ετκ]ᾶτυ ἀπτεοῃ ἀνάλκιδες: 2 
4 195. -- οὐδ) ἔπι χάρµη βομΙε[οῦ 
βἶοὴ απ ἀναάλχιδες 8η. --- ἔπι--- ἔπε- 

στι, πὶθ 4 515. 3’ 6629, ποΏτῖ Ὀε]. 
1056. τὸ πρίν γε: τα Ε 54. --- 

μένος καὶ χεῖρας: αι 2 505. 
106. µίμνειν τηῖῦ ἐναντίον (Απ σ΄ 

1η Α1ςε, ΜἨΠηΠ 6θ6σεη Μαπη): 
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νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται 
ἡγεμόνος κακότητι μεθημοσύνῃσί τε λαῶν. 

οἳ κείνω ἐρίδαντες ἀμυνέμεν οὖκ ἐθέλουσιν 
ον ϱ) / 2 Δ / ο ϱ) / 

νηῶν ὠκυπόρων, ἀλλὰ κτείνονται ἀν' αὐτάς. 110 

ἀλλ᾽ εἶ δὴ καὶ πάµπαν ἐτήτυμον αἴτιός ἐδτιν 
ο/ ἤρως ᾽άτρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾽ἀγαμέμνων. 

οὔνεκ) ἀπητίμησε ποδώκεα Πηλεῖωνα, 
ἡμέας γ᾽ οὔ πως ἔστι µεθιέμεναι πολέμοιο. 
ἀλλ᾽ ἀκεώμεθα 9ᾷᾶσσον' ἀπεσταί τοι φρένες ἐσθλῶν. 1156 

ὑμεῖς δ᾽ οὐκέτι καλὰ µεθίετε Βούριδος ἀλκῆς 
πώντες ἄριστοι ἐόντες ἀνὰ στρατόν' οὐδ' ἂν ἐγώ γε 

ἀνδρὶ µαχησαίµην, ὅς τις πολέμοιο µεθείη 

Λυγρὺς ἑών' ὑμῖν δὲ νεμεσσῶμαι περὶ κῆρι. 

το]. μεῖναι ἐναντίβιον ἕ 2Τ0. --- 
οὖκ ἐθέλεσκον ἸΚοηπίθη βἱ6Ἠ πολ 
οπ{βοΒ]Ιείβ6ῦ, Ἠαζίθοηι πϊἹολὮί ἆεπ 
Μπαζ. -- οὐδ᾽ ἠβαιόν, αποὶ πῖολί 
ο) πεπ]ᾳ, π]οΏί ἴπι σετιηραίθη. 
κ Ξ ο η, 
108. ἡγεμόνος: πει σεπιοῖϊηῦ 19ὔ, 

ποϊσό 111 {. -- κακότητι Ῥοπα]ά, 
να. 118. --- μεθημοσύνη παν Ἠΐεχ 
ππά 191, ἆετ Ῥ]αταὶ γου ἆθεπ αἶη- 
σεἶπεπ Απβεταπσεη ἄετ βεβ]αβπεῖθ. 
--- Ααα]]οπᾶ 1980 ἆαΐς, πᾶἨτοπά ἆαβ 
Βτιο]ε]{ {η μάχονται ἀῑε Έτος εἰπά, 
ἡγεμόνος τοη ἆἀεπ Εήμτετ ἆει 
ΑοπΏᾶετ αππᾷ Λλαῶν τοη ἀ4επ Αοπᾶάεγη 
σῖ]ε. 

109. ἐρίσαντες Αοτ. ἵπ Βἰτεϊτ 
σεταίθη, ᾱ. 1. ΊἨπι στο]]επά. Ζαχ 
Ῥαε]ο τνρι. 49 Ἡ. -- ἀμυνέμεν 
ταῖς αὈ]αβίνΙβοπεπι ἀεπεν νηῶν, 
νο Π 659, 

110. κτείνονται 58ἱο ἰδίεῃ 
148561. 

111. εὖ δή ταῖς ἐτήτυμον ΥΘΏἨΠ 
ἄοπηπ πΙτΚ]1ΟἩΠ. -- πώμπαν τα 
αἴτιος. 

112 -- 4 105. Η ὃρο. 
119. ἀπητίμησε, πχ Ἠ6Υ, στ - 

11ο] πι1[βαο]ιζεῖα, να]. ἀπομηνί- 
σας Β Ττ9δ. 

114. ἡμέας γε ΨΙχ ὙΕΠΙΡΒἴΘΠΗΕ, 
πα ἀοσεηβαίζ Ζα ΑΡΑΙΙΘΠΙΠΟΠ. 

116. Ἀπψεῖζον Ηεπιϊκβοα: να]. Ο 
908. ὀπεώμεθα, αὈβο]αῦ πο κθ9, 
Ια[86 ππβ ἩἨοεϊί]απσ ΒΙΟΠΘΗ, 
πγοταπίθς παοἩ ἆθτ Γο]σεπάθη Ῥειι- 
{επ πχ γοτβίαπάθη 56ἵηπ ΠΠ ἆ6Υ 

Ὑεταπο] ΑοΠΙ]] Ζα γετεῦἨπεῃ. Ώϊ6βθ 
Αιοτάθταης αὐεβί ἴπι ιάετερτασ]ι 
τς ἆἀετ Ἐπσάπ]απσ ἆες πεπηῖθη 
(6.Ββ8Πς66Β, πο Ὀθτθαῖδ εἶπ 5ο]ο]μοτ 
γατειιοἈ γοη Ασαπιθεπιποη γετρεΏ]ο] 
σεπιαοΒῖ Ιεῦ. Ἐθεπεο Ῥείτεπιάεῦ αῑθ 
ἀπτο] πΙσΒ{8 βοη50 Ὀεστϊπαείο Ὑοτ- 
απθβείζαπσ 109 ἔ, ἀαίβ ἀἱο Αοπᾶετ 
Άπ8β Ὀπψι]ει ϱεσεη ΑσαΠΙΘΠΙΠΟΠ 
πΙοαῦ Κῶπιρίεη πο]]εῃ. --- Θᾶσσον 
σαι 5οἈπε]]. -- ἀκεσταί, Υετρα]ας- 
ἸεΚέίν γοη ἀκέομαι, πατ Ἠ]εν. --- 
τού νθιβιοπετηά: Ία, ἀ4οοἩ, πίθ 
1 158. 

116. οὐκέτι καλά, νβ]. β 68δ ππὰ 
σα Γ164, πὶΙοηῖῦ πετ ααξ δοΠισ]κ]ο]ια 
ὙΜαΐῖδε: Βοππιᾶ μ]1οἳ 1958, πῖθ 
1ηχ, 4εηππ ἆαβθ Αάνοτρίαπι οπ{μᾶ]6 
449 Ὀτίαι]! ἀεβ Ἠεάεπάεηπ ἄδεχ ἀῑθ 
ἵπα Ψεχεραπι Ὀρπειεπποίο Ἡαπα]πηρ: 
σα Μ 69. -- µεθίετε Ὀϊδ ἁλκῆς -- 
4 3254. Μ 409. 

11Τ. πάντες--- ἐόντες σ1εὈῦ ἀϊο Βε- 
στϊπάπηᾳ Εᾷτ ἆλδ Ὀτίεί] οὐκέτι καλά. 
-- οὐδ᾽ ἂν --- µαχησαίµην 5ελ]1ε[5έ 
ΒΙΟΗ απ ἀἱθ ἵη ἐόντες επ{Πα]{θπθ Βε- 
στὔπάπηρ 8Π, ἀἴθβε]ρε ετ]άα{ετπᾶ. 

118. µαχησαίµην, τα Ε δ8τδ, 
πὔχάε Ἠαάθτη, Ζ4ΠΚΕΠ. 

119. Λυγρός 1ᾶπαιπιθγ]1 ο] ᾱ, 1. 
οἵπ Βοππᾶςμ]μηπς, Εεϊρ]ίπς: τρ]. 
61. σ 101, τς ἐών πας Νασ]λάτας 
Άπ ἆθπ βομ]α[β ἀ4θβ ἀ6άβπ]κεπ8 ϱθ- 
βί6]]6, πναῖ] ἀατααεάας Ηαιρίσανο]ό 
Ἱοθρί: 8ο 6 οἴἶπΕοίσ]ίπς πῶχθ. 
-- ὑμῖν δέ, 4ἱρΡ οι 111 818 πάντες 
ἄριστοι Ῥεζθϊομπεί Ἠαἴ. 
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- 
3 

ὢ πέπονες, τώχα δή τι κακὺν ποιήσετε μεῖξον 120 

τῇδε μεθημοσύνῃ: ἆλλ᾽ ἐν φρεσὶ Δέσθε ἕκαστος 
αἰδῶ καὶ νέµεσιν' δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν. 

Ἕκτωρ δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴν ἀγαθὸς πολεμίζει 
καρτερός, ἔρρηξεν δὲ πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα. 

ὧς ῥα κελευτιόων γαιήοχος ὦρσεν ᾽άχαιούς. 1256 

ἀμφὶ ὃ᾽ ἄρ) «4ἴαντας δοιοὺς ἵσταντο φάλαγγες 
ὃν) 2 καρτεραί, ἃς οὔτ᾽ ἄ κεν ΄άρης ὀνόσαιτο μετελθὼν 

οὔτε κ΄ ᾿4θηναίη Λλαοδσόος' οἳ γὰρ ἄριστοι 
κρινθέντες Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα δῖον ἔμιμνον 
φράξαντες δόρυ δουρί, δώκος σάκεῖ προθελύμνω" 190 

ἀσπὶς ἄρ᾽ ἀσπίδ' ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ᾽ ἀνήρ' 

φαῦον ὃδ᾽ ἱππόκομοι κόρυθες Λλαμπροῖσι φάλοισιν 

190. πέπονες Ὑοἴο]μ]ίησε, 
πὶῖο Β 956. --- τὶ παῦ Νασελμάταοκ 
πος κακὸν ρθβε]]6, εἶπ τεοΏίες [Ἴπ- 
σ]ῆο]ς, Ῥερπηπιθετ αιβσο[ τῦ ἆατο] 
μεῖξον. --- ποιήσετε πειάεῦβολαξ- 
ἔρπ, Πειροεϊ[άητεῃ. 

191. ἐν φρεσὶ θέσθε --- αἰδῶ 
180 παοἩ Ο 661 Γ. ἀνέρες ἔστε, καὶ 
αἰδῶ 9έσθ᾽ ἐνὶ Θυμῷ, ἀλλήλους 
τ᾽ αἰδεῖσθε να]. Ο 661 {, ]α[8ἱ ἀῑςρ 
Βοῦατι ἵπ ϐ6ιπτο ΒῬθ6ε]ο οἱπ- 
ᾳἱθ]απ, σεὈῦ ἆθτ Ῥο]απι ἨΏααπη 1Π 
6πτεπ Η6ισεη; πηῖυ ἀἴθεεπι βαΏ]ε]- 
ὤἴτεη ΒερτΙ 1 ἆα5 οῬρ]θ]κέινα 
νέµεσιν, ἀετ βΙδ]Ιομε Ὀππι]]ο απ- 
ἄθταν, ἄετ 51ο] ἵπ Ταὰςε] απιεβρτῖοΏί, 
αἱ νοτπαπᾶίετ Βεστίῇ (νο]. Ζ 86ι 
ὃς ᾖδη νέµεσίν τε καὶ αἴσχεα πόλλ᾽ 
ἀνθρώπων) νειπιὸσο οἴποι Ατό 
Ζεπσπια πνετοαπάεπ: ποθηιης σα 
Ἠετζθιπ. Ἐϊπ Ἀλππ]ομεν Ζααρπια 
ξ 835. -- δή πἩηπΙΘΗΥ. -- μέγα: 
τα]. 98. 107. 

198. παρὰ νηυσί επμᾶ]6 ἆεπ Ῥο- 
{οπίεηπ Βερτίβ: νε]. 107. -- βοὴν 
ἀγαθός: τα Ο 611. 

194, κπαρτερός 6ἶπθ6 Ατὸ Αιρβτπέ 
«η Ὀοεύοπύετ Ὑετββύε]]α, ποσα ἆαβ 
Ἐο]σεπάο ετκ]ᾶτεπᾶ Ἠιηζαϊἰτιοί, --- 
μακρὸν ὀχῆα: σα 4 1204, 

195. κελευτιόων Ἐτεφαεπίαίναπι 
Ζα πελεύω παχ Ἠϊθ6χ απᾷ 4 966. 

Ὕ. 196-- 166. Οτάπαπο ἆατ 
Αοπᾶςι ππά Ηεκίοτβ ΑποτιΕῖ 

19τ. Ὑσ]. Ρ 998 4. καρτεραί, πο- 
Ζα ἀετ {ο]σεπᾶε Ἠε]αξινβαία πι 

ΦΙΠηΘ 6ἶπθρ Κοηβεκι{Ινεαίσερ αἴεΏί: 
8ο 5ἴαχκ ἀα[β. Ρίο γετριπάαπρ 
εἶπεν ἀορρε]ίεη μέ πης οὔτε --- 
οὔτε οτ]]ἀτί αἶο] απ ἀε; Ναίσαπσ 
4ετ Ώρταομο ἵπ ἀἰδ]απ]κήνεη Βαΐσ- 
σΙθάετη κέν 7α π]εάετπο]θη: νρ]. 
ξ188 { Ρ3908, Υ 811. ὃ 699: φοἆετ 
αἰπίτεύεπάςη Τα] ΑγθΒ, που] αἶπ- 
ἰχεζεπάει Εα1Ι8 Αἴμεπο. ῬΏαρεσεπ 
Ῥεβπηπιξ ἆαάς νοταηβεπεπἆάο ὤν ἀῑθ 
Ῥούεπθῖα]ε Βεάεπίαπσ ἆεβ Ορίαΐϊνε: 
Ζα ὃ Τ9δ. ϱ 451. --- ὀνόσαιτο µετ- 
εἶθών -- 4 6δ9. [Απμαπς.] 

198, Λαοσσόος, Ψίε χ 910. --- οἳ 
1616, ἀἱθ ἀοτῦ βἶοα ααἰεθε]]επάθα, 
ἆασα ρτά ικα ὰν ἄριστοι κρινθέντες 
819 ἀῑε {ἰὔολμίισείθη ΑΠβΘΥ- 
1656. 

190. φράξαντες δόρυ δουρί Ώρθςθτ 
δη Άρθετ σοἀτᾶπρσί ((ι1ροπ8). 
Ὑβι. Π 214. -- προθελύμνω, τα 
1 641, πι]ῦ ΥγοτΡΘΒΟΠΟΌΘΠΕΣΤ 
ἀταπάβολμΙο]λί, Ῥτο]ερίίβοα: 95ο 
4α[ς ἀῑο ἄταπάβοβΙομίῦ (ἀἱ6 απ{ετςῦθ 
Τασε) ἆἄθς αἴπθη νο; ἆθεπ απάθτη 
(5ομ]ά) νοτσθεβοποῦαπ παγάρ απά 
8ο παπι Τε1] ααξ ἀεηεε]ρθη σα Ἰεσθῃ 
κατη, 

1981-98 --Π 916--91π. Ὑαι. 
Ὑσευρί]. Απ. Χ, 861 Ἰαεγεί Ῥεᾷε 068 
ὤεπβιδημε υἴγο υἱ". 

195. φαῦον Ῥετϊηπτίςῃ “θἴπαῃ- 
ἀ6ν”, ᾱ-. Ἱ. π8εἩ 188: "Ἀθίβεπ απ 
4ἱε6 ἆετ Ὑοτάρτπιάπηθτ), ἆθηῃ πῖθ 
Ἰη 1908, ἀά8 ἀῑο]ίο ΝεὈθπεϊπαπάετ 
νεταηβομαι]Ιοπῦ στα, 8ο Ἠΐει ἀἃάΡ 
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νευόντων’ ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν. 
ἔγχεα δ᾽ ἐπτύσσοντο Ώρασειάων ἀπὸ χειρῶν 

σειόμεν’' οὗ ὃδ᾽ ἰθδὺς φρόνεον. µέμασαν δὲ µάχεσθαι. 186 

Τρῶες δὲ προύτυψαν ἀολλέες,. ἦρχε δ᾽ ἄρ ”. 26 Ἔκτωρ 
ἀντικρὺς µεμαώς. ὀλοοίτροχος ὣς ἀπὺ πέτρης. 

ὕν τε κατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάρροος ὥσῃ, 
ῥήξας ἀσπέτω ὄμβρω ἀναιδέος ἔχματα πέτρης: 

ὄψι δ᾽ ἀναθρώσκων πέτεται., ατυπέει δε 9) ὑπ αὐτοῦ 140 

ὕλη: ὁ δ᾽ ἀσφαλέως θέει ἔμπεδον, εἶος ἵκηται 
ἰσόπεδον' τότε δ οὔ τι κυλίνδεται ἐδσύμενός περ' 
ὡς Ἕκτωρ εἴως μὲν ἀπείλει µέχρι Δαλάσσης 

ῥέα διελεύσεσθαι κλισδίας καὶ νῆας ᾿4χαιῶν 

ἀϊε]ίο Ἠϊπίεταϊπαπάθγ. --- ὈΙε φάλοι 
ᾱ. 1. ἀἱδ ἤρεν ἀῑα Μια ἀετ Ηε]πι- 
Καρρε νοη ἀεπι ΗΙπίεχκορίθ η8ο] 
ἄετ Ῥώτη τα βἶοα οταγεοκθπάεη 
ἙῬήσε]τηῆκεεπ αἱ5ο π8σ]ι τοτη ππ]θ πας] 
Ἠϊπίθη πναῖΙδ ΠεταὈσετειοΏί Ἠαῦεῃ. 

188. νενόντων, σταπαπιΏ[ΙβοΏ ποςἩ 
αὈηπᾶπσισ γοη πόρυθες, αῦθγ ἆθπι 
αὈβο]πίεπ (επαίν αἰοεα πᾶποιπά : 
πΙΕΠἨ 816 81ο] τοτηᾶδρετ πεῖσ- 
ἵεη. -- ὡς πιο 4 15τ. 7 109.Ο 
698. -- ἐφέστασαν ἆλλ. εἴσεπΏ]Ιςε]: 
εἰαπάεπ αα{, ἆ. 1. Πϊπζοτ εἴπαη- 
ἀαοτ; σα Ο πθ8. 

154. ἐπτύσσοντο, Ὀοσεπ βΙΟΠ. --- 
Θρασειάων ἀπὸ χειρῶν -- 4 δὔδ. 
δτι. Ο 914. Ὁ π14. ε 494. 

196. ὑθὺς φρόνεον. νρ]. Μ 194. 
φορ---- 2060. 260 
181. ὀλοοίτροχος (ἨΝ. «ελ 1π υοἴυο 

ππά τρέχο), Βνοἱ15{εῖπ, εἵπ στοί-θς 
ταπάθς Εε]βεμῖσ]ς, παχ Ἠ16χ. --- Ναθ]ι- 
οϱΏππαπΡ Ὀεῖ ετσι] Απ. ΧΙ 684 Π. 
[Αηπαπρ.] 

198. κατὰ στεφάνης νοπι Ώαπάςθ 
(ἆθες Εε186ηπ8) πεταῦ. 

199. ὄμβρῳ ἸαβεειοεἩνγα]]. --- 
ἀναιδέος β6Ἰ8πι]08, ἔταςσ], Ἠεῖϊ[αῦ 
4ἱ6 πέτρη, ᾱ. 1. ἆετ ὨΠο]αίαεϊῖη, ἴπ 
Ῥετζαρ αα{ ἀῑε {ο]σεπάε βοεμάεταπσ 
β6ἴπθ6β ππαυ{Πα]ἴβατπθιι, α]]6τ ΗΙπάθυ- 
π1886 αροϊύθεπάεπ [μαιίεςδ, υσ]. 
6δΙ παπά Λ1 698. -- ἔχματα ἀἷθ 
αὐήΐπεη, ἆῑε Ὀπίθτ]αςσςϐ, 

140. ἀναθρώσκω πα Ἠϊθ6ς; ἆαβ 
Ῥατίο. Ἐταθβ. ἵπ ΙθεταΏγοπα ΒΙΠΠΘ: 
Ὃθι Ἰεάσπι Απρτα]] αι 4επ Βοάεμ, 
ηπΟἩ ἄεπι Ηεταυξίαι. Ττεβοπα 

πητὰ ἵω ἀϊεβθπι Ὑεχβο ἀῑε Κταβς 
παπά ἆςτ Όπσος {ἤτη ἆεβ Βύπχ768, τηῖῦ 
Εἠο]κείο]έ αα{ εως μὲν ἀπείλει 148, 
Ῥοσθϊο]πεῦ, πι ἀεπικε]Όεη πασΊἩθς 
ἀᾳς οπά]]ομε ΑαΙὂτεπ ἀθβίο 5ομᾶτίες 
επ{σεσεησιδύε]]επ. 

141. ἀσφαλέως Θέει ἔμπεδον --- 
ν 386. ἀσφαλέως ο,πε ΑπΠΒΤΟ{Ι8, 
ἔμπεδον, {αοβ8ῦ ἆ. 1. ἵπ εἴπετῃ {οτ0. 

142. ἰσόπεδον πατ Ἠῖαχ. --- κυ- 
λίνδεται, πᾶ]2ὲ βἰοὮ, το]1 6 πεΙζετ. 
--- ἐσσύμενός περ, 50 86Η ετ 8ποἨ 
1η Βεπνεριπς 186, πεϊεῦ Ζατᾶςσκ 
απ 140 {. 

148. Ὄει Ὑοτο]είε] Ἰαῦ Ζαπᾶσ]λεῦ 
ἀϊο Αιΐσαθε Ἠε]κίοις αἐάτπιῖκομεε 
γοτάτίησθη τα τεταπεομαπ]Ισπεη; 
4θιεε]οο Εἴλτί αΌετ ἵπ φεἶπει Απβ- 
{ὕηταησς 141 {. ἀατῆρει Ἠῖπαας σα 
ἀθπι {ο]σεπᾶεη Μοπιεπέ, ἄαπες 1π 
4εχ Απποπάπησ ἀες Υετρ]αῖεῖς ἀῑθ 
Ζπαϊπεμο ἀΠαάθταπρ εἴως μέν --- 
ἆλλ᾽ ὅτε δή. --- εἷως µέν ἵπ ἀθπιοἨ- 
εἰταΏνει Βεάεαίαπσ "εοἶαπσε) οετ 
εἀεγπεῖ]επ) Ἰαῖιες εἶπε ἀαπετπάθ 
(πιρέ) Ἠαπά]απς αἶπ, ἄετεπ Επά- 
Ῥαπκό ους ἀπτο]ὶ ἀῑο [οἱσεπᾶο αᾱ- 
νειεαξινα 2εϊζυεςππππαπςσ 146 Ίπη 
Λου. 6θπαα Ῥεστεπσῦ ντα: ναι. 34 
141. Ο 2Ττ. Ρ τοπ. 80 απὰ 7α β 
148. --- µέχοι πιχ Ἠϊες παπά Ὁ 128. 

144. Ετείες Ἠεπαεί, - Ύ 2605, 
Ζηε]ζθς -- ϐ 990. ῥέα οἴπδί]ρῖς Ζα 
Ίθδθῃ, 1πι Ψεγβαπίαπς, πο Ρ461. Υ 
2608: τα Μ 881, πιᾶλθ]ος, ἆᾱ. Ἱ. 
ομπα στπευ]σπεπ πάετείαπά τα 
Ππάσιπ, οπεκρτϊομῦ ἆθπι ὠσφαλέως 
απᾷ ἔμπεδον ἀε5 Υεχρ]είς]β. 



198. ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. 19 

κτείνων ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πυκινῇς ἐνέκυρσε φάλαγξιν. 

στῆ ῥα μάλ᾽ ἐγχριμφδείς. 

146 

οἱ δ) ἀντίοι υἷες ᾿4χαιῶν 

νύσδοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν 

ὥσαν ἀπὸ σφείων' ὁ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη. 
ἤνυνσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς' 

»Τρῶες καὶ 4ύπιοι καὶ «4άρδανοι ἀγχιμαχηταί, 

παρμένετ᾽ ' 

150 

οὔ τοι δηρὸν ἐμὲ σχήσουσιν ᾽4χαιού. 
καὶ µάλα πυργηδὺν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες. 

ἀλλ) ὀίω. χάόσονται ὑπ ἔγχεος. εὖὐ ἐτεόν µε 
ὥρσε θεῶν ὥριστος, ἐρίγδουπος πόσις Ἡρης.« 

6’ 2. 2) / Δ λ ος κ. 
ως ειπῶγ ὠτρυγὲ µενος και θυμον ἑκαστου. 

«πΠίφοβος ὃ᾽ ἐν τοῖσι μέγα φρονέων ἐβεβήκειν 

Πριαμίδης, πρόσθεν δ᾽ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην. 

κοῦφα ποσὶ προβιβὰς καὶ ὑπασπίδια προποδίζων. 

ἸΜηριόνης δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῶ., 

καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε, κατ ἀδπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην 160 
ταυρείην' τῆς ὃ᾽ οὔ τι διήλασεν, ἀλλὰ πολὺ πρὶν 

ἐν καυλῶ ἑἐάγη δολιχὺν δόρυ «{ηίφοβος δὲ 
ἀσπίδα ταυρείην σχεθ᾽ ἀπὺ ἕο, δεῖσε δὲ θυμῶ 
ἔγχος Ἰηριόναο δαΐφρονος" αὐτὰρ ὅ γ᾿ 
ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, χώσατο ὃ) αἰνῶς 

14ὔ. πυπινῆς: νρ]. 190 Ἡ. --- ἐνέ- 
κυρσε πιχ Ἠ16γ, 

146. στῆ πιαςΏ{ζε Ἡ α1 0. -- μάλ᾽ 
ἐγχοιμφθείς νο]. κ 516, παολάσθτα 
6τ πᾶ]θ Ἠεταη σεάτπηπσθη γαΓ. 
πιο ου ο-ρτθι ΤΠ 6ο. Ῥ 

τδΙ. [Απ]απρ.] 
Πιν ---ᾱἵ 5ο5. Ἡ 626. 
149. Ὑοι. τα ϐ 921. 
150. Ὑσ]. τα Ο 496. 
151. παρµένετε λαττεῦ ηΕΌΏΘΏ 

ΠΗΙΥ 838. 
169, μι. παπι ΛΜ 489. 
168. ὀίω Απβάταςζ ἀθσ Ζπτει- 

βἶομίς: νσΙ. 6 556. -- ὑπ᾿ . ἔγχεος: 
σαι. κ τ8 φύγῄῃσιν -- ὑπ ἔγχεος 
ἡμετέροιο, Ἠΐ6ι αἱ Ὀεψητ]κοηάθ Ότ- 
β8οἩθ: τοχ ππείηπεπι Ἀρθετ, --- εὖ 
ἐτεόν πθηη πχ], νε 161 Υοί- 
απβεείσθ. 

156. μένος καὶ Δυμόν βαπιρί- 
Ῥεσ1ετ παπά Μττ. 

Υ. 156---906. Εἰπσε]κᾶπιρίξε ἶπ 
ει Ν1{{6. 

ἤρως 
165 

166. µέγα φρονέων ἐβεβήκειν --- 
4 996. Χ 321. 4ηΐφοβος: πα ΛΜ 94. 
[Αημαπσ.] 

151 --- 805. πρόσθεν ἆ. 1. πρόσθε 
στέρνοιο Η 924. 

158. κοῦφα πχ Ἠ16Υ, Ὁ 301 που- 
φότερον, π]ξ ποσὶ προβιβώς: τα 18. 
-- ὑπασπίδια, Ὑὶθ ποςἩ 807 παπά 
1 609, αἀνετρία]ες Νοαπίταπι --- ὑπ᾿ 
ἀσπίδι γοτα Φομ]άθ σεἀεοκ{. --- 
προποδίζων πατ Ἠϊεχ παπά 806, ἆθεπ 
Έτπ[ςβ τοτβείσεπ ἆᾱ. 

169. Ὑσ]. τα 4 496. 
160 -- 4 960 υπᾶ ΙΤ 941. 
161. πολὺ πρίν, 9Ἀθ ετ ἀεπ Βο]μ]]ά 

ἁπχοΏοΏτο Κοπηῖε: νσΙ. 4 256. 
162. ἐν Ὦϊβ δόρυ -- Ρ 601. 
1689. Ὑσ]. Υ 961. σχέθ’, Παβία 

σεια]ίαοτ, αἱ Μετίοπεβ ΒΙΟ αἩπ- 
βοΠιοκίο ἄεπ Ῥρεετ 7α πετίεη. --- 
ἕο απβ σ-εο. -- δεῖσε δέ Ῥεστῖτ- 
ἀαπά. 

166. Ὑσ. σα ΙΤ 89. -- χώσατο 
δ) αἰνῶς: τοι. Θ 891. Υ 99, 
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ἀμφότερον. νίκης τε καὶ ἔγχεος. ὃ ξυνέαξεν. 

βῆ ὃδ᾽ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας ᾽Αχαιῶν 
οἰδόμενος δόρυ μακρόν. ὃ οὗ κλισίηφι Λέλειπτο. 

οὗ δ᾽ ἄλλοι µάρναντο, βοὴ δ ἄσβεστος ὀρώρειν. 
Τεῦκρος δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέχτα. 1τ0 

Ἴμβριον αἰχμητήν. πολυΐππου Μέντορος υἴόν. 
ναῖε δὲ Πήδαιον πρὶν ἐλθεῖν υἷας ᾽άχαιῶν, 
κούρην δὲ Πριάμοιο νόθην ἔχε, Ἰηδεσικάστην' 
αὐτὰρ ἐπεὶ «{αναῶν νέες ἤλυθον ἀμφιέλισσαι, 

ἂψ εἰς Ἴλιον ἦλθε, µετέπρεπε δὲ Τρώεσσιν. 1τ6 

ναῖε δὲ πὰρ Πριάμω' ὁ δέ µιν τίεν ἶσα τέκεσσιν. 
τόν ῥ) υἱὸς Τελαμῶνος ὑπ οὔατος ἔγχεῖ μακρῶ 
νύξ, ἐκ δ᾽ ἔσδπασεν ἔγχος: ὁ ὃ) αὖτ ἔπεδεν µελίη ὥς, 
ἤ τ) ὄρεος κορυφῇ ἔκαθεν περιφαινοµένοιο 

χαλκῶ ταμνοµένη τέρενα χθονὶ φύλλα πελάσσῃ' 180 

ὡς πέσεν. ἀμφὶ δέ οἳ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῶ. 

Τεῦκρος ὃδ᾽ ὥρμήδη μεμαὼς ἀπὸ τεύχεα δῦσαι" 

Ἔκτωρ ὃ᾽ ὁρμηθέντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῶ. 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος 
τυτθόν., ὁ δ᾽ ᾽Αμϕίμαχον Κτεάτου υἱ ᾽άκτορίωνος 

1606. ἀμφότερον αἀτετρία]: Ντ. 
Τι. 5τ, 10, 4. --- νίκης Καάδα]ετ (36- 
πθθῖν Ζὰ χώσατο: ππι ἆθεπ Βί6ᾳ, 
ἆθπ ϱγ τοτ]ογεη Παθίε: σα 4 66: 
ἀἱθεο Ὀδεεοπάστο Βοαζϊεπαπς, ἹΟΤΙΠ 
ᾷεχ Βεστ]β πα ἀεπ]καπ, 186 Ῥεί ἔγχεος 
ααςάτᾶοξκ]ςὮα Παπζαφε{ᾶρῖ. 

167 -- 908. Ὑσι. 6 220. 4 611. 
169 -- 540. µάρναντο Ιπιροτί,: 

Κἄπιρίζοι ιν αο1{ίθχ. --- βοή Ὀϊς ὀράώ- 
ρειν -- 4 500. 580. Ν 540. Π 361. 

110. Ὑσ]. Μ 918. 
171. Ἰπιρτῖος ψ]τάᾷ παχ Ἠϊει 6Υ- 

νἈληῦ. --- πολυἴππου, παχ Ἠ16Ν. 

112. Πήδαιον, νου απεκαπηὔετ 
Ίαρε, ναΏδομθΙπ]ο ἵπ Ττοῖα. 

1Τ4-- 116 -- ο ὅ19-- ὅ5ι. 

116. ἄψ: ἆῑβδ ετείο Μα] παν ϱχ 
Ζαχ Ἠοτραηπς απ Μεάθεικακίο ρθ- 
ΚΟΠΙΤΠΘΗ. 

116. πὰρ Πριάμω: νβ]. Ζ 948 8. 
177. ὑπ οὔατος: να]. 611: Ντ. 

Ρι. 68, 48, 5. -- ἔγχεῖι νοτετ 
Κἀπιρέίο Τει]το πας ἆαεπι Βορεῃ, 

186 

νρ]. Μ δτ1 Π., αποἈ Ο 440 Ε. ες- 
βομοΙπό 6ν π]οάετ αἷς Βοσεπεολῆϊσο. 

18. Ετείες ΗεπιΙβαςὴ «- Μ 95985. 
--- µελίη ὥς: τα Ἑ 500. 

119. περιφαινοµένοιο, πι Ἠϊ6ς 
ππὰά ε 4Τ6. 

181 -- Μ 996. 5 4920. ποικίλα 
πιοαῖςῦ απ{ σθοπιείτίδομθ Οτπαπιεπίθ, 
π1θ. 5ἱε 46 ἂἈ]θείει Ῥεπεκπαᾶ]ες 
Ζ6ΐσεη, πε]ομθ ἴπ ἀ4αδ Ώτοπζερβ]εςα 
οἰπσερτεςεί οᾶετ αἰπσετισό οετ απβ 
4απιβε]ραπ ΠεταπεβσείπΊερεηπ σα ἀθπ- 
χεηπ εἰπά, 

183. Τσ. τι 4 496. 
184 -- 404. 5085. ΠΠ 610. Ρ 906. 

6ρθ. ΥΡΙ. Χ2Τ4. ἄντα ἰδῶν ϱᾳεταάο 
Άπ5 ἀἆθπ Β]Ιοκ τιολπ{απά. 

196. τυτθόν ἀοολ πχ οἶ η γγεπῖᾳ, 
παχ οΏθιπ, πας πι θἷηπ Ἠαατ: νρ]. 
Κ 8465. ι 640. Ρ 806. -- Κτεώτου 
᾽ακτορίωνος: Ζα Β 651, απίθη 906 {. 
15ὲ 4ο πΙτκ]ῖσλθ ὙΥαΐετ 4ες Κἰθαίος 
ῬομβοεϊάοὮι, νβι. 4 Ἱδο 6. {[δη- 
παπς.] 
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νισσόµενον πολεμόνδε κατὰ στῆθος βάλε δουρί. 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 
Ἕκτωρ ὃδ᾽ ὠρμήθη κόρυθα κροτάφοις ἀραρυῖαν 
κρατὸς ἀφαρπάξαι µεγαλήτορος ᾽Αμφϕιμάχοιο 
Αῑἴας δ᾽ ὑοηβεσος ὀρέξατο δουρὶ φαεινῶ 190 

Ἔκτορος: ἀλλ᾽ οὔ πῃ χρὼς ο πᾶς ὃ᾽ ἄρα χαλκῶ 

σµερδαλέω κεκάλυφθ”. ὁ ὃ δι 2 ἄφ' ἀσπίδος ὀμφαλὸν οὗτα, 
ὥσε δέ µιν σθἐνεῖ µεγάλω' ὁ δὲ χάσσατ᾽ ὀπίσσω 
νεκρῶν ἀμφοτέρων. τοὺς δ᾽ ἐξείρυσσαν ᾿Αχαιοί" 
᾽άμφίμαχον μὲν ἄρα Στιχίος δῖός τε Μενεσθεύς. 196 

ἀρχοὶ ᾽Αθηναίων, κόµισαν μετὰ Λαὺν ᾽άχαιῶν, 
Ἴμβριον αὖτ᾽ 4ἴαντε, µεµαότε θούριδος ἀλκῆς. 

ὥς τε δύ᾽ αἶγα Λέοντε κυνῶν ὕπο παρχαροδόντων 
ς / / 2 ἀ ϱ / / ἁρπάξαντε φέρητον ἀνὰ ῥωπήια πυκνά. 
ὑψοῦ ὑπὲρ γαίης μετὰ γαμφηλῇσιν ἔχοντε. 200 

ὧς ῥα τὸν ὑψοῦ ἔχοντε δύω 4ἴαντε κορυστὰ 

τεύχεα συλήτην᾿ κεφαλὴν δ᾽ ἁπαλῆς ἀπὺ δειρῆς 
κόψεν Ὀιλιάδης, κεχολωμένος ᾽Αμϕιμόχοιο, 

ἧκε δέ µιν σφαιρηδὺν ἑλιξάμενος δι ὁμίλου" 

Ἕκτορι δὲ προπάροιθε ποδῶν πέσεν ἐν κονίῃσιν. 

186. νισσόµενον πολεμόνδε -- Ο 
ὅττ να]. Θ δΙ8 [έμενον πο]. 

188. κροτώφοις ἀραρυῖαν -- Σ 
611, νβ]. σ 918. 

189, ἀφαρπάξαι ΏἩΣ Ἠ16χ, 
190. ὁρμηθέντος αἱς ἄαεποαῦν ἀἆθβ 

21εἱς αὈλᾶπσίσ Υγοη ὀρέξατο, Ἱεσίε 
β1οἩ απβ, Ζ1ε]{6, ΖἼπι Φῇοίς, νο]. 
193. 

191.- χρὼς εἴσατο πεϊρῖίε βἱο] 
ἄεχ Τμα61Ὦ, πατὰ αἶπο Β10/86 1ομί- 
Ῥατ: νσ]. Χ 892. -- πᾶς ααἲ Ηοκίου 
σα Ῥεζίεπεη: πι σ8πσθη Ἰμεῖρθ. --- 
ἄρα πᾶπα]1ο]. -- χαλκῷ πηῖδ σµερ- 
δαλέῳ πε 4 464. [ὰἈηπαπρ.] 

1989. µίν Ἠεοχκίον, 
194. νεκρών αὈ]αῦϊν. ἄεποεῖϊγ. 
196. Ζτιχίος νο]. Ο 829 α. Ἰενε- 

σθεύς: Ἑ ὅδ 
196. µετὰ λαόν, τα ΕἘ ὅτ8, ἵπ 

4τε ΜΠ1υίο ἆθεν Ἠεοινο]χκα. 
19Τ. μεμᾶότε, τα Β 818, πιῖῦ 

Εαπεβῖν τεχραπᾶρα, πῖο Ε τὸ» με- 
μαυϊ ἔριδος καὶ ἀντῆς απὰ Ρ 181 
ἁλκῆς, ἂετ ἄερεηβαΐκ του µεθιέναι 

205 

Φούριδος ἁλκῆς Ι409. Ν116, εοπεῦ 
18ύ σοπμπ]ῖο]ι μνήσασθαι ὃ. α. 

198. κυνῶν ΌὍπο Ζα ἁρπάξαντε, 
ππζετ Ηππάεπ περ, πε]ο]ο ἆῑθ 
21εσ6 7α φομ ᾶσπεη ΑΙΟΠΕΗ, Υ6ι. Ῥ 
296 νεκρὸν ὑπ᾽ ντος. ἐρύειν. 

Κεῖπετ γοη ἆ4εη Ῥεϊάει Τιῶπεηυ τπΙ]] 
ἀεπι απἀάετα ἀἱθ σεπιεΙηβΏπη ϱθ- 
πηδοβ{θ Ῥεπίε ἄλοι]ακεονι, 

199. ἄνὰ ῥωπήϊα πυκνά: γρ]. ἕ 
4π5. ὉὪ 129. 

900. µετά 2ΥΙΒΟἨΘΗ, 
209. [Απ]απς.] 
204. σφαἰρηδόν, παν Ἠϊθτ, α0εἨ, 

σφαῖρα 1π ἀετ Οάἆγεεεο. --- ἑλιξά- 
µενος, πε ή 408. 461, πβο]]ᾶ πι 
ετ βΙΟΝ απσεπαπάῦ ἸΠαΐΐία, 
ἀεππ Ῥεῖ ἆεπ τογμθχρομοπᾶθα Ἠαπά - 
Ίππσεη Παθίεη Ὀεῖάε ἆθη Έτοθτα 
4ετπ Ἠάο]τεν βεπαπά(. --- δι ὁμί- 
Ίου Ζα ἦκε. Ὀ6τ Ζοιπ ἤθει ἀἷθ 
Ἐδύαπσ ἆθβ ΑΠΙΡΗΙΠΙΔΟΝΟΒ ἀπτοὮ 
Ἠθκίοτς 1Ιεῦ ἆετ Απ]αίς πα ἀἆϊθβδθι 
ΜΙ[Παπά]απρ ἀθε1,6ἰεβηαπηΒ, πγε]ο]ε 
παν ἆεη Ζπεοὶ Ἠας, ἆθπι Ἠεκίος 
ἆεπ Κορξ τοτ ἀῑε Ἐἄί[δο Ζα το]]εῃ. 
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καὶ τότε δὴ περὶ κῆρι Ποσειδάων ἐχολώδη 
υἱωνοῖο πεσόντος ἐν αἰνῇῃ δηιοτῆτι, 

ον ου / / λ -- 2 κ» 
βῆ ὃ᾽ ἰέναι παρά τε χλισίας καὶ νῆας ΄4χαιῶν 

ὀτρυνέων «4αναούς, Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἔτευχεν. 
Ἰδομενεὺς ὃδ᾽ ἄρα οἳ δουρικλυτὸς ἀντεβόλησεν, 210 

ἐρχόμενος παρ ἑταίρου, ὅ οἳ νέον ἐκ πολέμοιο 
ἦλθε κατ ἰγνύην βεβλημένος ὀξέι χαλκῶ. 
τὸν μὲν ἑταῖροι ἔνεικαν, ὁ ὃ᾽ ὑητροῖς ἐπιτείλας 

ἤιεν ἐς κλισίην' ἔτι γὰρ πολέμοιο µενοίνα 

ἀντιάαν. τὸν δὲ προσέφη κρείων ἐνοσίχδων 215 

εἰσάμενος φδογγὴν ᾽ἄνδραίμονος υἱἷι Θόαντυ. 

ὃς πάση Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι 

Αἰτωλοῖσιν ἄνασσε. Θεὺς ὃδ) ὣς τίετο δήµω᾽ 
»]δομενεῦ Κρητῶν βουληφόρε, ποῦ τοι ἀπειλαὶ 
οἴχονται. τὰς Τρωσὶν ἀπείλεον υἷες ᾽ἀχαιῶνς, 220 

τὸν ὃ) αὖτ᾽ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 
ὦ Θόαν, οὔ τις ἀνὴρ νῦν γ᾿ αἴτιος, ὕσσον ἐγώ γε 

γιγνώσκω' πάντες γὰρ ἐπιστάμεΌα πτολεμίζειν. 

γ. 906--959. Ῥοβδοιάοη παπά 
Τάοππεποτιβ. 

906. περὶ κῆρι: Ζα ἆ 46. 
901. υἱωνοῖο: ΑΠΙΡΗΙΠΙΔΟΠΟΡ, Ζα 

196. -- ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι -- Τ 20. 
Ἡ 40. 51. Ν 608. Ο 512. Χ 64. 1 
516. µ 26π. χ 249. 

208 -- 161. 
909. Τρώεσσι δὲ -- ἔτευχεν, 

(οσεπεαίΖ 7α ὀτρυνέων ἆἄαν., ἵη 
ολμϊαξξίδεπει ῥῬίο]]απσ ταῖς Ὄρει- 
σαπᾳς 1π ἀἄαβδ γετραπι Ἠπῖσαπα, πγοῬεῖ 
απς Ἱπιρετ[εκί{ ἄε οοπαίω (πο]]ῖα 
ῬοατοαΙξαπ) ἄθπι Ππα]επ Ῥατίο. Επῦ. 
ὀτρυνέων ρατα]]ε] βἴεμῦ. 

911. ἑταίρου: ππσθπὔΏπ]ο] 19ἱ, 
ἀαίς ἆετ Ὠιεμίετ ἀεπ Ναπιεη ἆθ8- 
βο]ρεπ πο] πεπηζ. [Απ]λαπρ.] 

912. ἰγνύην, πα Ἠ1ΕΧ, 
913. ὁ δέ Ιάοπιοπειβ. --- ζητροῖς: 

π8οι Π 28 νρ]. πῦ 4 885 Η. δαθ 
65 ἴπι Ἰασθ: που απάεγθ Ατζΐ6 
αἱ ΜασἹαοπ ππά Ροάκ]Ιχ1οβ. --- ἐπι- 
τείλας αἈκο]αί, πὶθ Κ 68. Ν Τὸδ. 

914. ἠιεν, πα 4 8359, παν απξ 
ἀσπι /οσο ἵπ δοῖπ Ζ6]{: νγαηη απᾷ 
νιάτα ϱΥ ἆοπ Καπιρί νοτ]αββεη Ἰαῦ, 
186 πἰσ]6 αγ ἁλ]έξ: 4 500 Β., παρεα 
ει απ ἆεν Ιήπ]κας, ἵπ ἀθτ Τεϊο]ο- 

πηβομίς πηγα ϱτ πϊοπυ ετπΏλμηί, --- 
ἔτι ποςἩ ποΙίθ6τ, πθ νοτΏςγ. 

216. ἀντιάαν ταῖῦ πολέμοιο, πε 
Μ 868. Ν τὸς: Κτ. ΡΙ. 99, 9, 4. --- 
προσέφη, τοπ ἀἄεπ Ἰοτίει ἄει Απ- 
τοᾶς βε]Ώβῦ σεἰτεπηϊῦ: πα 4 956. 

916. Ὑρβ]. πα Β Τ9Ι. -- Θόαντι, 
4εν 95 απίετ ἀεπ Ἐάμτετη 1π ἀετ 
Μισο 4ε5 Ησαετθε ρεπαπηῦ 10. 

21π. ΥΕ]. Β 658 Π. --- πώσῃ ΠΛευ- 
ρῶνι γοηπ Βίαάς απά Ἰαπάφομαίς, 
Ίοκα]ει Παν. 

919. Ὑο]. Κ 98. Ἀπεῖϊυει Ἠεπα]εῦ. 
-- Ε τ8. 4 58. Π 605. ξ 306. 

919 Ε. ποῦ τοι ἀπειλαί, Ύ 88 
οἶπο οἴχονται: 7α Β 989. --- τὰς --- 
ἀπείλεον, παεἩ. ει εἰγπιο]ορῖβομει 
Εΐσας, νβ]. Π 200. ν 126. --- ἀπεί- 
λεον Ι{εταζ1ν. 

2091 -- 4 966. Ν 209. ατά. 511. 
90», ἀνήρ, θβεηβαία Ζευς 926. 

- νῦν γε Ἰεῦτο πεπϊρείεης, 
Ψοππ πο φοπεῦ Μεπαομεπ ἀἷρ 
Βελμα]ά {παρεη πιὂρεῃ. 

998. ἐπιστάμεθα να]. 258. Β 611. 
ΤΠ 9438. 7 444, πὶοΏὺ Ὀ]οίβ νοι ἆθτ 
Ἀπ[βοτοι Ῥοα[άμίσαης, ΒοπάθΓπ 1ο] 
γοη ἆος αἰθ]σ]επ ἆθς Μαίθς νρ]. 
Ῥοτι, πίο ἀῑθ {ο]σοπᾶε αβγπάεβο] 
απσοβομ]οββεπο Ετ]άαίθταπα τοϊᾳῦ. 

ος: κκκιώθικι 



19. ΙΔΙΑΔΟΣ Ν. απ 

οὔτε τινὰ δέος ἴδχει ἀκήριον οὔτε τις ὕκνω 
εἴκων ἀνδύεται πόλεμον κακόν’ ἀλλά που οὕτως 596 

μέλλει δὴ φίλον εἶναι ὑπερμενέι Κρονίῶωνι, 

νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ᾿ ᾿ἄργεος ἐνδάδ᾽ ᾽4χαιούς. 
ἀλλὰ Θόαν, καὶ γὰρ τὸ πάρος µενεδήιος ἦσθα,. 
ὀτρύνεις δὲ καὶ ἄλλον, ὅθι µεθιέντα ἴδηαι' 

ο .- κ 3 2 / / / αν ος / ές 

τῶ νῦν μήτ ἀπόληγε κἐλευέ τε φωτὶ εκάστω. 250 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα Ποσειδόων ἐνοσίχθων' 
»]δομενεῦ, μὴ κεῖνος ἀνὴρ ἔτι νοστήσειεν 
ἐκ Τροίης, ἀλλ᾽ αὖθι κυνῶν µέλπηθρα γένοιτο, 
ο 9-9 2” ς] ν) ο / ὕς τις ἐπ᾽ ἤματι τῶδε ἑκὼν μεθιῇσι μάχεσθαι. 
ἀλλ᾽ ἄγε τεύχεα δεῦρο Λαβὼν ἴθι' ταῦτα δ᾽ ἅμα χρὴ 986 
σπεύδειν, αἴ κ ὄφελός τι γενώμεθα καὶ δύ᾽ ἐόντε. 
συμφερτὴ ὃδ᾽ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν καὶ µάλα Λλυγρῶν: 

954, Ὑρ]. Ε 819. 817. δέος τ- 
ρτῦπα 1ο] δ) έος. 

996. ὄπνω εἴκων ἀει Ὀπ]αδί πα οἳι- 
βερεπᾶ, Φοᾷα[ς εί ἄθπα]ὲ ἄθεν 
λα σοπ]ππί, τσι. ἀναλκείῃσι δα- 
µέντες Ρ 920. -- ἀνδύεται πόλεμον, 
ην Ἠΐ6χ, ἀ6Υ 6εβεπβαί» νΟη δυναι 
πόλεμο, ψοῦθί ἄνά ἵπ ἄετ Βεάει- 
ἴαπσ Ζατᾶσ] (βοπεῦ επΙρΟΣ) τετ- 
αἰωπάθη 186, πῖθ παχ ΠοΟἩ ν 87η, 
4ἱο ΚοπείακΏου 4Ρει πας Απα- 
Ἰοσίθ γοη φεύγω οετ απίεγ ἆθπι 
Ἐβα[ γοη δῦναι πόλεμον σεΡ]]- 
ἀεῖ 180: 5αολί 5ἱο] ἆθσπι Καπιρῇ 
Ζα επΙσΙεΠθΠ. 

956 -- Β 116. Ι 28. 3 69. μέλλει 
65 πιασ: Κτ, ΓΙ, 68, 8, 1. δή παἩ- 
1ηθΏτ, τρ]. νῦν γε 9359. 

99η -- Μ πο. Ἐ πθ. ἀπό {6ΥΠ 
τοη. 

998. ἆλλώ αὈυτοσποπά, παπι 7α 
6ἴπθιπι πθειθη 6εάαπκεν ἄρεσσι- 
σεµεν. καί Ζα τὸ πάᾶρος. -- γάρ 
Ία, Ὀετειεῦ ἀῑο 950 Γο]σεπάε Απί- 
{οτάετυπς νο, ΙΦΕΠΟΠΙΠΙΕΗ ἄατοὮ 
τῷ ἆ αχ ππῃ. --- µενεδήιος: το]. Τ18. 
[ἆπ]νωπς,] 

929. ὀτρύνεις. 1{εγαῦινες Ρτὰ- 
ΒΕΠΑ, ἆαμετ ὅθι πας Κοπ]. -- 
Ζνεῖζες Ηεπϊςίῖοα: να]. 4 516. 

9560. μήτε -- τε, ἄϊθκο Ψοτυί- 
ἅππς παχ Ἠϊετ. ἀπόληγε αΏβο]αῖ, 
πας Έεζαςσ απξ µενεδήιος: Τα [5 
π]οπί αὉ τοπ Καπρε, το]. 4 
256. 

ΑΠΙΘΙ8, Ἠοπιθσ5 Π]ᾳ5. Τ., 1. 

οοἳ. -- Ἑ 193. 
959. πεῖνος ἀνήρ, -- ὃς τις (984) 

ται. ὅ 201 1. -- ἔτι παν ἆθτ ΊΝθ- 
ραΐιοη µή Ξ- πὶολῦ πἹεηχ, ἀ1θ5ο 
Ζα1ὔρεεἤπιπναης πό ΒΏεζτσ απξ ἐπ᾽ 
ἥματι τῶδε 934, 4επηπ ἆῑο Ἰειίςα 
Ῥοψπίθβθηθ Εοϊσᾖοῖε 1 ἆετ οεηζ- 
βομθ]άεπᾶςε Ῥαπ]κέ, νοη ἄθπι απ ἀῑα 
Ἠειπακειχ ἴῆππι αΏσθβοβηϊθεη βθῖῃ 
Βο]]: σα Ι 418. 

9585. µέλπηθρα, κἴεῖβ Ίπι Ῥ]πτα]: 
Κιτ. Ῥι. 44, 8, 4., ΠΙΙ0 γένοιτο, πῖθ 
Ρ οὔ6. Σ 119. Ζατ Βαομο νο]. Ο 
ας ιά 66 Π. 

284. ἐπ᾽ ματι τῷδε, πὶε πΠΟΟΠ 
Τ 110, απι Παπά βατ Τασα. --- 
Σκὼν μεθιῇσι, πο ὃ 97ο. Ὁ 494. 
25958, κών ἵπι ἄεσεηραία σα Ἀα[βΘΓΘΠ. 
Ὀπικίάπάσα, ῑε 11η ἆασα πδθᾳίεη: 
ομπε Νο. Ώετ Κοπ]απ]ν Ἱπ Ταζτ- 
τΙΒΟΠΕΠΙ ΒΙΠη6. 

955. δευρο Ζα ἴθι. -- ταῦτα, 6Υ- 
Κ]ὰτύ ἆπτο] ἄεῃ Γο]σεπάεα Βαΐᾳ 
παρ αἴ κε. --- ἅμα ᾱ. 1. Ῥε]άςε σᾳ- 
ΒΘΤΙΤΊ6Η. 

256. ὄφελός τι γενώμεθα, νσ]. 
Ρ 159. -- καὶ δύ᾽ ἐόντε -- Μ 1Τ1, 
ΑποἩ παχ σποθ]. 

985π. συµφερτή, παν Ἠ]ε6ς, ταῖθ 
ἹΝασομάταοκ πνοταπσθεθε]]{έ, τετίτις 
εἴπεπ Βεάιηπσιησεεαίζ: σα 4 801: 
νετεϊπί επ{ςζεηί αποἩ τοπ 
τοσο] πππιετ]1ο Ώ 6 (8ομἈπγας]θπ) 
Μᾶππετη ΤῬάομ{ασκοαΙί ᾱ. 1. ἀῑθ 
Ἐἀπισ]κοῖί εἴπας πα Ι6ϊρίοη: γεταϊηξ 

2 
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νῶι δὲ καί κ᾿ ἀγαθοῖσιν ἐπισταίμεσθα µάχεσθαι.« 
ὧς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη Θεὺς ἂμ πόνον ἀνδρῶν' 

᾿Ιδομενεὺς ὃδ᾽ ὅτε δὴ αλισίην ἐύτυκτον ἵκανεν, 240 

δύσετο τεύχεα καλὰ περὶ χροῖ, γέντο δὲ δοῦρε. 

βη ὁ' ἴμεν ἀστεροπῇ ἐναλύγκιος, ἥν τε Κρονίων 

χειρὶ Λαβὼν ἐτίναξεν ἀπ' αἰγλήεντος Ὀλύμπου, 
δεικνὺς σῆμα βροτοῖσιν' ἀρίζηλοι δέ οἳ αὐγαί' 

ὡς τοῦ χαλκὺς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι Θέοῦτος. 46 

Ἰήηριόνης δ᾽ ἄρα οἳ θεράπων ἐὺς ἀντεβόλησεν 
ἐγγὺς ἔτι κλισίης' μετὰ γὰρ δόρυ χάλκεον ᾖειν 

οἰσόμενος: τὸν δὲ προσέφη σθένος Ἴδομενῆορ: 
ος, Μόλου υἱὲ πόδας ταχύ, φίλταθ” ἑταίρων, 

τίπτ᾽ ἦλθες πόλεμόν τε Λιπὼν καὶ δπιοτηασοι 250 

ἠέ τι βέβληαι, βέλεος δέ σε τείρει ἀκωκή, 

ἠέ τευ ἀγγελίης μετ ἔμ) ἤλυθες; οὐδέ τοι αὐτὸς 
ἧσθαι ἐνὶ κλισύῃσι Λιλαίοµαι, ἀλλὰ µάχεσθαι.« 

τὸν ὃδ᾽ αὖ Μηριόνης πεπνυµένος ἀντίον ηὔδα" 

[.Ιδομενεῦ Ιρητῶν βῥουληφόρε χαλκοχιτώνων,] 256 

Κὔππειπ απο] ταουΠό 5εἩπαοπο Μᾶπ- 
ηΘΥ θἴγιας Ἰαϊθίθη, πι 80 ΠΙΘΗΥ σι 
Ῥειᾶε, ἀἆαπει αι {ο]σεπᾶε ἀεάαηκε 
2989. 

299 -- ἩΤ ἈἹοθ. Ῥ 82. πόνος, 
ΚαπιρίατροαΙξ, εν ἀπτοβαις Κοπ- 
Ἐτεὐσεάαςλῦ, ἀετ ὑορεπάεΚαπιρ{: 
τοι. Ν 844. Ἐ 499. ΡΤ18. 

Υ. 240--. 3399. ΙἸάοπιεπθειας απ 
Μετίοπθες ἴτοαίίθη ΖζΠΒΑΙΙΤΙΘΕΙΙ 
απᾷ Ῥερθεβθεη 8106 παςἩ 61ΙΠεΓ 
1ᾶηπσεταῃ Ὀπίεττεάαπησ απ{αῖο 
ἸπκοβεΙθεάεϱββοπ]ας]π{Γε]άςρ. 

40. ὙαΙ. Ι 506. 
241. Ὑβ. 2ὔ. Θ 489. [Απμαπρ.] 
949. ἀστεροπῇῃ ἐναλέγκιος, νβ]. 

4 6ὔ { Ὠα[ ἆετ Ὑετσ]εῖοα πιοηί 
Ῥ]οίς αιξ ἆθεπ εἰαλμ]οπάεα (]απ7 
4ει Ἰ/αἤεπ, εοπάετη απο] ααξ ἀῑε 
βοεἨπε]]ε Ώεπεριπς οαἶοι Ῥοε7ϊεΗῦ, 
2εἱσῦ 24ὔ Δέοντος. 

248. ἐτίναξεν σποπαῖδεμετ Αοτὶςῦ, 
--- ἀπ᾿ αἰγλήεντος Ὀλύμπου--- 4 ὔδ2. 
υ 108. Ὑσρι. ἕ 4ὔ Λευκὴ δ᾽ ἐπιδέ- 
ὄδρομεν αἴγλη. 

944. δεικνύς, 5οπεῦ φαίνων, Ῥατί. 
Ῥταθα.: ΨΕΠΠ ϐ6ς θδἶπ Ζα6ϊομεῃ ο6χ- 
ΒΟΠθΙΠπεη Ἰ8ββ6η νη]], Ζα Ι 2586 απᾶᾷ 
Κ 6, ποντοι οἵπ εοἰομοτ Βΐπ αἱβ 

αἵπ αι[βετοτάθηθ]Ισπετ, Ὀθβοπάςτθ 
Ἠε]]ες ομαγακθετ]β]ετό νητὰ, ἀἆα]οτ 
απο] ἀρίζηλοι δέ οἳ αὐγαίῖ- χ 20. 

240 τ-« ᾱ 93. του τα στήθεσσι. 
241. ἐγγὺς ἔτι κλισίης, ᾱ. Ἱ. ἵπ 

Ῥεζιεπαπο απ{ οἳ: αἱ Ιάοπιθπετβ 
Β16] ποςἩ πα]ιθ Ῥ6ι βεϊηεπα Ζε]ζ Ὀθ- 
{απᾶ: νσ]. τα Ρ 190. -- µετά πο Ἡ 
ᾱ. 1. απι Ζα Ἠο]θη., πας 248 ποςἩ 
Ῥοκιπιπιζεχ απβσοθητί νητά ἀπτοῖ 
οἰσόμενος. --- ειν, πε 314. Ζατ 
Βασ] να]. 167 {. 

945. σθένος ἆἱδ ἛῬσθγβοη Ἱππι- 
εομτεῖρεπά. 

961. ἠε --- ᾖε, σεῖ βε]ρείπιάϊρο 
Έταβεῃ. --- τὶ Αοοι ἆεςδ ΙηΠα]ί σα 
βέβληαι: Ἱτρεπά γ]ο. [Απμαπρ.] 

2ὔ9. τευ ἄθεῃΠ. ΊΊ88ο., ΙΡϱθπά 6ἴΠΘΒ 
4ετ Εὔταίεπ. --- ἀγγελίης Μακοι]ῃ. 
α]5 Βοί6. --- μετ ἔμ᾽: απι π]ςἩ σα 
πο]απ, ἵπ ἄοπ Καπιρέ σα τα[θη. --- 
οὐδέ παν αὐτός ιε ἴρδε φιωίἄεπι ᾱ. Ἱ. 
ἈποἈ ομπο Αιοχάειαηᾳ πΙομῦ. --- 
τοί ᾱ. 1. ν1886, ἴταπη. 

205. ἧσθαι πηῖᾷ ἆθπι Νορεπρερτίβ 
46ν Ὀππιδιρ]εῖῦ. 

ροή Ξ- Που 
2ὔ6. ρι. 219. Ὀον Ὑοτε {6]]ῦ 

Ἠϊετ ἵπ ἀ4θπ Ῥθβίεπ Ηαπάρομτιξίεη. 

ον ο. 
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ἔρχομαι, εἴ τί τοι ἔγχος ἐνὶ κλισίῃσι Λέλειπται, 
οἰδόμενος' τό νυ γὰρ κατεάξαµεν, ὃ πρὶν ἔχεσκον. 

ἀσπίδα «4ηιφόβοιο βαλὼν ὑπερηνορέοντος. 

τὸν ὃ) αὐτ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 
»δούρατα δ᾽, αἲ κ᾿ ἐθέλῃσθα, καὶ ἓν καὶ εἴκοσι δήεις 3260 
ἑστεῶτ᾽ ἐν κλισίῃ πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα, 
Τρώια, τὰ αταμένων ἀποαίνυμαι. οὐ γὰρ ὀίω 
ἀνδρῶν δυσδµενέων ἑκὰς ἱστάμενος πολεμίζειν’ 

τῷ µοι δούρατώ τ) ἔστι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 
καὶ κόρυθες καὶ Βώρηκες Λλαμπρὸν γανόωντες." 26056 

τὸν ὃδ᾽ αὖ Μηριόνης πεπνυµένος ἀντίον ηὔδα' 
υκαί τοι ἐμοὶ παρά τε κλισύῃ καὶ νηὶ µελαίνῃ 
πόλλ᾽ ἔναρα Τρώων ἆλλ᾽ οὐ σχεδόν ἐδτιν ἑλέσθαι. 
οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἐμέ φηµι Λελασμένον ἔμμεναι ἀλκῆς, 
ἀλλὰ μετὰ πρώτοιδι µάχην ἀνὰ κυδιάνειραν 

956. ἔρχομαι, 1ο] Ὀϊηπ ααξ ἆθπι 
ἼΤοσς6, πο 901. 4 889. Νας 
168 παν Μετίοπθβ αα{ ἆθεπι Ίλοσο 
ΏΒΟἩ 8611 611 Ζ6]{, πτῃ δἴπεῃ Ώρεεν 
πα ἸἨο]επ. ἈἨθΐπι Ζαβαπιπιεηίτεβεπ 
παῖῦ Τάοπιεπθαις {1105 1Ἠπι δἵπ, ἆαίβ 
ος Ἰη ἀθββθη Ζε]{ ταβοπετ ἀα9 (9- 
πιὔπδολίο ετἰαησεη ΚαΠΗ. -- Λέλει- 
πται Ῥενε. ἀθ5 ἀαπετηάεπ Ζαβίαή- 
ἀθε: ἄρτῖς 18ῦ. 

9ὔπ. κατεάξαµεν, ἄετ Ῥ]αταὶ πχ 
νοη ἄεπι Ἠεάεπάεη, πῖο π 44, 
γρ]. 184, υππαϊθθε]ραν {οἱσο ἆεν 
βΙησπ]αν ἔχεσκον: τρ]. ν 9568 4. 

259. Ὑρι. σα 9951. 
260. δ᾽ -- δέ ἵπι Ἐϊπσαηπσ ἆοθτ 

Ἐπγιάθταησ, πῖο Ι 209. -- καὶ 
Ἑν καὶ εἴκοσι αἶπε {οτπιε]ηαξίο Ύε- 
Ῥιπάππσ εἴπετ σοτίησεη ππᾶ 6ΙΠ6Υ 
ρτὂ(βετεη Απζαμ], ἅπα ]εάε Ῥο]ερίσα 
731] σα Ὀεσειοππεη: νσ]. µ Τ8δ. Χ 
849. Ῥίο Υετρππάππσ γοη καί --- 
καί Ξ-- εἱί -- εἴ πας ποοὮἈ ῥὸ θ41. 
[Απμαηρ.] 

961. ἑστεῶτα πῖξ πρός ᾱ. 1. 6θ- 
Ἰομπῦ απ, τρ. χ 191 ἔπλιν) ἑστά- 
µεναι πρός. -- πρὸς ἐνώπια παµ- 
φανόωντα -- ὃ 49. χ 191. 6 4956, 
ἀἱ6 Α α[δεηπᾶπάᾶς ἆετ Παφετπδίε 
Ἴτι Ῥείάεη βεΙεπ ἀεε ΕΙηπσαΏςΒ, παµ- 
φανόωντα Υοηπ ἆετ ἆθπι Ἠο]ζ ϱρε- 
σοΏθπεη Ρο] ΐαν, 

2τ0 

9602. ἀποαίνυμαι -- ἀπον αίνυμαι, 
4π9 Ῥτάκεπς νοη ἆει πΙοάετπο]ύεπ 
Ἠαπά]απς: αὐζαπεηππθεη ρ{]6ρ6. -- 
ὀίω Ὀϊπ σθ6βΟΏπεΠ ἆ. 1, ϐ8 180 πιθῖηθ 
Ατίι 

268. Ὑρ]. τα Κ 268. ἑπὰς ἱστά- 
µενος, Νε Υ 864, τπ]ο] ΓΘ6ΤπΗΔ]- 
{οπά, εσεπβαίᾳ 210 μετὰ πράώ- 
τοισι ἵσταμαι. 

2686. λαμπρὸν γανόωντες, πε Τ' 

9601. καί Τα ἐμοί. -- τοί, πΙθ 
9695, -- παρά Ὀϊ8 µελαίνῃ -- 4 829. 
Κ Τά. [Απβαπρ.] 

968. ἔστιν, 9ο. ἔναρα, οσα 8Ο] 
4ϊο Ἀρθετο σε]ᾳῦτεηα, ας Βαρ]εκί; 
ἑλέσθαι Ιπβπϊδν ἀει νοισεβεε]]ὔθη 
πιὂσ]Ιοπεη ἘΈο]σε: 8ο ἆαί5 16Ἠ 5ἱ8 
πΘἩπηθη Ἰδππίθ. 

969. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽: πα Β Τ08. 
-- ἵπ ἆθπι Αοο. ο. ΤΠ ηπ8ΒοἩἈ φηµέ 
αἴθ]]ς ἆατ Ἠεάεπάο οὐ]εκίῖν βἱο] 
βο]οεῦ αἱς εσεπείαπᾶ ἆετ Βεἰπαςῃ- 
ἴπηπσ Ἠϊπ: ΛΊελασμένον ἔμμεναι πὶθ 
ΤΠ 588. ᾧὼ 69, ἀἷο Ὀπιβομτείραπς 
Ἠϊεχ νοη ἄοι ἀἁαποτπάεπ Ολατακζετ- 
θἱσεπεολαίς. 

90. Ζπγοιίος Ηεπαϊεῦ.: τσ]. 42256. --- 
µώχην ἀνώ ἀἆπτοὶλ ἀῑε Ῥολ]αο]ί 
Ἠ1η. 

9 Ἐ 
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ἵσταμαι. ὁππότε νεῖκος ὀρώρηται πολέμοιο. 

ἄλλον πού τινα μᾶλλον ᾽Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 

Λήθω μµαρνάµενος. σὲ δὲ ἴδμεναι αὐτὸν ὁίω." 
τὸν ὃ) αὖτ᾽ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 

»οἶδ). ἀρετὴν οἷός ἐσσι" τί σε χρὴ ταῦτα Λλέγεσθαι;: 2τὅ6 

εἰ γὰρ νῦν παρὰ νηυσὶ Λεγοίμεθα πάντες ἄριστοι 

ἐς Λόχον, ἔνθα μάλιστ᾽ ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν, --- 

ἔνθ᾽ ὃ τε δειλὺὸς ἀνήρ. ὃς τ) ἄλκιμος, ἐξεφαάνθη: 

τοῦ μὲν γάρ τε κακοῦ τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἄλλῃ, 

οὐδέ οἳ ἀὀτρέμας ἧσθαι ἐρητύετ ἐν φρεσὶ θυμός. 280 

ἀλλὰ μετοκλάζει καὶ ἐπ᾽ ᾿ἀμφοτέρους πόδας ἴξει, 

ἐν δέ τέ οἳ κραδίη μεγάλα στέρνοισι πατάσσει 

κῆρας ὀιομένω, πάταγος δέ τε γίγνετ᾽ ὀδόντων' 

911. ἴσταμαι τῇ μετὰ πρώτοισι, 
Μετα άν, ἄἆαλει ὁππότε ταν Ἐοη- 
Παπκτ. --- γείπος πολέμοιο, ψ]ε σ 

264. ὦ 645, ται. νεῖκος φυλόπιδος 
140, ἔρις πολ. 5 955. --- ὀρώρῃ- 

ται Κοπ]απ]εεῖν σα ὀρώρεται τ δΊτ. 
594. 

2πο. ἄλλον πι ἀεσεπβαίΣ ζα ἆθτι 
{ο]σεπάεη σέ. 

918. μαρνώμενος απ ριᾶσπαπίεπι 
Βίππο τοπι {αρίετη Καπιρία. -- 
αὐτόν ᾱ. Ἱ. απ5 ρετεῦπ]σπες Ε- 
{αμτιηρ. 

2156. ἀρετήν Αεο. 4ει Βεζῖεμαῦς 
Ζα οἷος, ἀϊθβεπι πασλάνγοκ]ο]ι νοΥ- 
αησθβ[ε]]{. --- Άαπι Ζνεῖζεη ἨΗεπι]- 
β{1σ] νδ]ι. ω 40. 

9τ6. εἰ γὰρ -- Λεγοίεθα πῖολε 
ἨΓαπςομβαία, βοπάετη Βεάιπσαηρβ- 
βαὖᾳ τα] Ῥοσνάπάθιάθτα γώρ, ἀθββεπ 
Νασλρδαίσ παοῖ ἆετ ρατεπζλοΙβοΏοπ 
Αικίήητιας 2168---256 εταῦ 281 Μοἱσῦ. 
--- Λλεγοίεθα, 1ηπβ ΒΑΠΙΠΕΙΤΕΗ, 
-- πάντες ἄριστοι, Νε ὃ 915. 8 
519. π ο50Ι. Ι 8. 

2ΤτΤ. διαείδεται: ναι. 8 555. Ζαπι 
δοἀαπκθν σι 4 9221. ἕ 9ιτῇ. 

218. ἔνθα Ἠϊοτ ἀεπιοπείταδίν: α, 
Ψοπηῖυ ἆἱθ ρατεηίμεβῖδομε Απρβϊηι” 
ταις Ῥεριπηϊ., --- ὅ τε δειλός: ἆἀει 
Αικα] ἵπ σεποτῖβοπεχ Βεάειίαπβ, 
νο Ι 920. τε, πΙομο σεἀεμηί τος 
δειλός, ἸΚοχγουρομαουέ ἆθπι τε 1ο] 
ἀαεπι τεἰαθίνεπ ὁς. --- ἐξεφαάνθη 
Κκοπιπῦ αη5 ]μ1ο]ᾖ, 26ἱρί Βἱο]ι 1π 
Β6Ίποτ ΠΑΠΙΘΗ Βοεομαβεπ]μεῖθ, αῑθ 

βοπβί νἰε]]οῖοπί νετροτρεηπ ΤὮΠεῦ: 
σποπιβεπεχ Αοτίεῦ. 

2Τ9. τοῦ μέν ἀ4ε5 εἴπεπ, πᾶπει 
Ῥοβπιπης ἀπτο] κακοδη νῖθ 284 
τοῦ δ᾽ ἀγαθοῦ. --- τρέπεται χρώς, 
νο ΡΤ58. φ 419. -- ἄλλυδις ἄλλη. 
ψΨ1ε πΟΕἩ ε ὅθ9. ι 458. Λ 98δ, πατ 
Ἠετ 1π ἴρετίαρεπεν Βεάθαύαπα: 
Ῥα]ᾶ «ο, Ῥα]ά 5ο, Ὀα]ά ἵπ ἀ1θεε, Ῥα]ά 
Ἱπ Ίεπο Έατρεθ, ᾱ. 1. {οιυπᾶμτεπά 
7ψΙδεπεπ Ἠδίο ππᾶ ΒΙάβδο ππες]- 
βε]ηά. ν 

280. ἀτρέμας ἧσθαι, πῖο Β 900, 
πππθίε]ραχ απ οὗ σθβοµ]οβεεῃ, 18 
ἀεπι ΕΡᾶτ επ ΠπβπΙθῖν ἄαςδ Βπο]εκό 
σα οπίπεµπιθη: ἀαί[ς εχ ταμῖσ 1π ἄετ 
εἴππια] 6ΙΠσΕΠΟΠΙΠΕΠΕΙΠ ῥἈε]πηπς 
τετπεῖ]επ ἸἹδππίε: ἸΙπβπῖμν ἆετ 
πὂσ]ίοηοπ Ἐο]ρε. --- Ζαν Νεα 
ἀε8 [η(. νο]. Ι 408. Σ ὄ8δ. --- ἐρη- 
τύετ᾽ ἐν φρεσὶ θυμός -- Ι4685, Ἠϊθτ 
48 νοηπ Εατοβί οττεσίθ Ηουτ, ἀα8 
β1οὰ πὶοαῦ σιτοκλπα]θεπ 14[50 5δῖηε 
Ῥεψεσππο ἆεπι Κὔτρετ πα σαίθηεῃ. 

281. µμετοκλάζει, πας Ἠϊες, οϱτ 
κααςτί απεδίᾶτ, Ἰοοκί Ὀα]ά Ἠϊου- 
Ἠϊπ, Ῥα]ά ἀοτθμίη. --- καί Ὀῖς ἵζει 
σερί Ζα μµετοκλάξζει ἀἱο πᾶλετε 
Απεβάλναπς: βοἰζέ εἶοιμ πεοἸβε]πᾶ 
Ῥα]ά αιξ ἀϊθεεπ Ῥα]ά απ ἀθπ π- 
ἀθτη Επ[ς. 

982. ἐν Αάν. ἆτΙιπΏπθη, απδσθ- 
Γάμγέ ἀπποὴ ἀθπ Ίοκα]εη Παν 
στέρνοισι: Υ6Ι. 4 188. --- πατάσσει, 
Νε Η 316. Ἡ ὃτ0. [Απμανρ.] 

988. κῆρας ὀιομένω: γρ]. ε 989 
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τοῦ ὃδ) ἀγαθοῦ οὔτ ἂρ τρέπεται χρὼς οὔτε τι Λίην 
ταρβεῖ, ἐπεί κεν πρῶτον ἐδίζηται λόχον ἀνδρῶν. 286 

ἀρᾶται δὲ τάχιότα µιγήµεναι ἐν δαῖ Λλυγρῇ --- 
οὐδέ κεν ἔνθα τεόν γε μένος καὶ χεῖρας ὄνοιτο. 
εἴ περ γάρ κε βΛῇο πονεύμενος ἠὲ τυπείής, 

οὐκ ἂν ἐν αὐχέν ὄπισθε πέσοι βέλος οὐδ) ἐνὶ ΙΑ / 

ἀλλά κεν ἢ στέρνων ἢ νηδύος ἀντιάσειεν 990 

πρόσσω ἱεμένοιο μετὰ προμάχων ὀαριστύν. 

ἀλλ’ ἄγε µηκέτι ταῦτα Λεγώμεὂθα νηπύτιοι ὣς 

ἑστεῶτες, µή πού τις ὑπερφιάλως νεµεσήσῃ΄ 
ἀλλὰ σύ γε κλισίηνδε κιὼν ἕλευ ὄὕβριμον ἔγχος." 

ὡς φώτο, Μηριόνης δὲ 8οῷ ἀτάλαντος άρηι 29ὔ 

κχαρπαλίµως κλισίηθεν ἀνείλετο χάλκεον ἔγχος. 

βῆ δὲ μετ Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς. 
οἷος δὲ βροτοΛλοιγὸς ᾿ἄρής πολεμόνδε µέτεισιν, 

τῷ δὲ Φόβος φίλος υἱὸς ἅμα κρατερὺς καὶ ἀταρβὴς 

πραδίή προτιόσσετ᾽ ὄλεθρον, κ 8974. 
ἔξ 919. Ὠοτ Ῥ]πτα] πῆρας νοη ἀ4θη 
γεδομΙθάεπεπ πηῦρ]ιοεπεπ Τοάςβ- 
Ἀτίθη, ιομένῳ: ϱ5 αἴεμειπ ἄ1θβε 
ἀχομθπᾶ γος Μδίποι Βοε]θ. --- πώτα- 
γος Ὀϊβ ὀδόντων: ναβ]. Κ 815. 

984, τὶ Λίην: τα 7 486 ππᾷ ὃ 
9256, 

986. ταρβεῖ, ΒδαΏ]εκῦ απ5 ἆθπι 
Ῥεϊιάεη ἀεάετπ νοταπσεεῦε]]ζεη τοῦ 
δ᾽ ἀγαθοῦ σπα εΠἴΠΕἨπΙθη, --- πρῶ- 
τον 6ΙππΙΚ]. --- ἐσίζηται, ηαχ Ἠ16Υ, 

986. Ετείθς ΗεπηβῦιοἩ -- Ι 3940. 
µιγήµεναι ἐν, πε σ 9τ9. 156.209. 
Κ 180. Φ 409. 

287. οὐδέ πε φμϊάεπι, Ῥερίην 468 
Ναομβαΐσες Ζα 916. -- μένος καὶ 
χεῖρας: Ζα Ζ 505. --- ὄνοιτο πηῖΏ πηπ- 

Ῥθδρπητηίεπα ΒΘαρ]εκύ τὶς, πιο Χ 199. 
υ 88. Ζαπι εάαπκεηπ 4 969. 

988. εἴ περ γάρ κε --- βλΠο: πα 
Β128. ἆθηη ἈΠΡΘΠΟΤΊΠΙΘΗ ΕΙ ΌΡ 
θέα. -- βλΠο: ΟΡύ. τοπ Αογ. ἐ- 
βλήμην.-- πονεύµενος Ρεῖ 4ετ Καπιρί- 
ατρθϊῦ. 

989. ΥΕ]. Ο 451. 
290. ἀντιώσειεν υῦχᾶο ἐταίίεη, 

ἀοσῖ ταῖς Βε]εραηρ 468 βέλος, 4 
46 ἄεπεβῖν ῬεΙ ἀντιᾶν ἆ.8 ετβἰτεΏί{θ 
216] ὈθσείοιἈπεῦ. 

991. [εμένοιο, πᾶπα]Ιο]Ὦ σοῦ, αἲ- 

Ἠᾶπσίρ νοη στέρνων απᾷ νηδύος. --- 
µετά ΠΙ1 {8η ἨΙΠΘΙΠ 1η. --- προ- 
μάχων ὀαριστύν, γβι. Ρ928 πολέμου 
ὀαριστύς, ἀ4αβ ἄεἷοβε ἀετ Υοχ- 
ΚἄΤΙΡΕΘΣ, εἶπο Βετζεϊοπππηςσ ἆἀεβ 
Ναμκαππρίος ἵπ ἆεηπ γοτάθτβίει 
Ἠοθίπεν, νε]. Βολμῖ]]ει: “παλ απι- 
ΑΤΠΊΘΏ 46 Ηθετθ β1ο”, απο Η 941 
᾿Αρηι µέλπεσθαι. 

299 -- 7.244, Ζα γ 240 απᾶ Β 486. 
298. ἑστεῶτες, απλο ς ἆα- 

ϱἰθΏοαπά,. -- µή πού τις, ψίο Κ 
611.35 190, ἀα[β πατ π]ολ{ εἶνα, 
- νεμεσήσῃ Οοπ]. Αον.: ἵπ Όπ- 
ν]]]εηπ σοταΐ6. 

996 -- 828. 628. [Απμαπσ.] 
99Τ. µετά Πϊπίθτ-]6ι, πα 1ΠΠ 

6ἵπΖπΠΟΙΘΗ. ---ΖΥγεϊῖζθς Ηαπα]αί,: νο]. 
Ἐ, το8. : 

998. Ὑσ]. Η 2908. οἷος νοπ ἆθτ 
ἄπίβετοη Ἐτβοπείπιησ: ΊΠΒη ἄθπκε 
Αη ἆἱδ Ῥεϊποτίθ ἀ65 Ατθῦ ἐγχέ- 
σπαλος, πορυθαίολος, ταλαύρινος 
πολεμιστής, Βοῦρος, Δοός. --- µέτει- 
σιν: ἀἱο ΡΒτᾶροβίιὔοι παθ Βεζας απέ 
4ἱθ Κλπιρίεπάθη, νε ἩΗ 998 πολε- 
μόνδε μετ᾽ ἀνέρας, ν ναι. 501 παπά Υ 
829 πόλεμον µέτα ΘΔωρήσσοντο. --- 
γετσ]]. Απ. ΣΙ, 581 Η. 

999, Φόβος --- υἱός: Ζα ἆ 440. --- 

ἀταρβής, παν Ἠ16Γ. 
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ἔσπετο, ὃς τ) ἐφόβησε ταλάφρονά περ πολεμιστήν' 3900 
τὼ μὲν ἄρ) ἐκ Θρήκης ᾿Εφύρους µέτα Βωρήσσεσθον 
ἠὲ μετὰ Φλεγύας µεγαλήτορας' οὐδ᾽ ἄρα τώ γε 
ἔκλυον ἀμφοτέρων. ἑτέροισι δὲ κὔδος ἔδωκαν: 

τοῖοι Μηριόνης τε καὶ Ιδομενεὺς ἀγοὶ ἀνδρῶν 
ἤισαν ἐς πόλεμον κεκορυθμµένοι αἴθοπι χαλκῶ. 806 

τὸν καὶ ἸΜηριόνης πρότερος πρὸς μῦθδον ἔειπεν" 

».4ευκαλίδη. πῇ τ) ἂρ µέµονας καταδῦναι ὅμιλον: 
Φ ᾖ ἐπὶ δεξιόφιν παντὸς στρατοῦ, ἤ ἀνὰ µέσσους. 

ᾖ ἐπ) ἀριστερόφιν: ἐπεὶ οὔ ποθι ἔλπομαι οὕτως 

δεύεσθαι πολέμοιο κάρη κοµόωντας ᾽4χαιούς.« 910 

τὸν ὃδ᾽ αὖτ᾽ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὺς ἀντίον ηὔδα: 
νηυσὶ μὲν ἐν µέσσῃσιν ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἄλλοι, 
Αἰαντές τε δύω Τεῦκρός 9’, ὃς ἄριστος ᾽χαιῶν 
τοξοσύνῃ., ἀγαθὸς δὲ καὶ ἐν σταδίῃ ὑσμίνῃ" 

οἵ µιν ἅδην ἐλόωσι καὶ ἐσσύμενον πολέμοιο, 8156 

800. ἔσπετο ππᾶ φόβησε ϱπΟοΠΙΙΒΟἨθ 
Αοτ]είθ. -- ταλάφρων, παν Ἠ16ς, --- 
ταλασίφρων: τα 4 491. 

801. ἐκ Θρήπης: τα 4 489. 8 961. 
γειρι]. Απ. ΠΙ 96: «εἰίοίς φιῦ Ῥγαε- 
εἶαεί αγοῖδ. --- µετά, 7ᾳ 998, απ{εχ, 
ΖΥ 15ο] 6η ᾱ. Ἱ. ππι σα επ ΕΡΗΥ- 
χΘεγΏ Ζα βξοίδοῃ. --- Ἐφύρους, ἀῑθ 
ῬαψγοἨποαγ νοη ΚταηπποἨ 1π Τη6ς- 
βα116Ώ, ἃας ῆπεν Ἐρηγτα ΗΙείβ. --- 
--Δωρήσσεσθον 1π ἄεπι ΒΙΠΠΘ: 510Ἠ 
Ίπ ἀ4επ Καπιρῖ Ῥεσεβρεπ: τσ]. ζα 
Σ 161. 

8092. Φλεγύας, πε]ε]ο Ὀ6ι γτῖον 
ηπ ΤΠεβεα]Ιεη νγομηίζεῃ. --- οὐδ᾽ ἄρα 
ἄεπῃ π]Ιολμί ]α. 

808. ἀμφοτέρων νο Ῥοαϊάςι παῖξ 
αἰπαπάςτ Κἄπιρίεπάεπ Ῥατίείεη, νγε]- 
οιε Ῥε]άε ἀεπ Ἔτ]εαεσοίῦ ἈΠβθ]ιθη: 
ἑτέροισι, ππχ ἀ46Υ 6ΙΠ6ἩΏ Ῥατθεῖ, 
ΈἘρηγτετ απὰ Ῥμ]εργεν αἶπᾶ την 
αἴπαπάεχ Κάπιρίοπα σεκε]ζ. 

906. Ζπγεῖζες Ηεπιροϊ : Ζα 4 495. 
9806 --- π 460. ϱ Τά. Ε 689. 
901. 4ευκαλίδης εἰαζῦ «ευκαλιω- 

νίδης. π1θ 1Η 11, νβι. τα 4 488. 
- πῇῃ τ᾽ ἄρ πο ἆθπη η, 

808. ή --- η --- ᾖ ἀνθι “Αο]υβεῶπαἶσο 
Έχασε. --- ἐπὶ δεξιόφιν, ψὶο ἐπ᾽ 
ἀριστερόφιν 509, παν Ἠΐθυ: απξ ἆθχ 

ἨΠεολπίεη, απ{ ἄοτ Τμ 1πκοπ. Όας 
ΡτβΗ]σ φιν νετῦ επ ]οκα]επ Γαν. 
-- ἀνὰ µέσσους εἰσεπΏ]ΙοἩμ: επί]απς 
ἄεπεη ἵπ ἆετ Μια, ᾱ. 1. ἵπ 4ετ 
πιἹ{]ετεπ Ώαεῖμο (Βοβ]ασλμίοτᾶ- 
παπρ.) [Αημαηρς.] 

809. οὔτως, 5ο, πἰθ απά ἆοτ (16ἱσῖ- 
δεπαππ{εη) Ἡπκεη Βείζο. 

910. δεύεσθαι πολέμοιο, εἰσεπί- 
1ο] πνοΏ]: 2ατᾶσκὈ]εῖρει Ἠϊπέεχ ἆθτα 
Καπιρίο, ἆαμεχ ἄθεπι Καπιρῖ π]ο]{ 
σθύπγβςΏβ6εηπ 5861, Ψθ Ρ 145: ἆθτ 
1Π{. Ἐταςθς. ηἈΟἩ ἔλπομαι, νε Ι 41. 

911 --- 2τ4. 

812. ὠἀμύνειν εἰσί, ψγὶθ 814, να]. 
σα Ι 688. [Απμεηρ.] 

8189. Αἴαντες: νρ]. 
κρος: 91. 

814. τοξοσύνη, πχ Ἠ1θΥ. 

816. οἵ Παπιοπβίταβϊῖν. -- ἄδην 
(σαδ/ην), εἰσοπί]]οἩ Άσο, οἶπθς Νο- 
ΙΠΘΗΒ, πιῖδ έλόωσι 1π Ἰοκα]επι Βίηπθ 
νοχραπάοη: {π ἆθπ Ὁ υοτάτα[ς 
468 Καπιρζθβ Ί8ρ6εηπ ψοτάεη, 
βαὐίραπα πι Καπιρῇ απα{γδεΙῦθπ Ἰγθί- 
ἄεπ: νρ]. ε 3990. Τ' 438. --- καὶ 
ἐσσύμενον, 6 που] Τ8Τ ππᾶ Ζ 618, 
αοπεῦ ΙΓ περ απᾶ πας οἆει ομπε 
ναί. -- πολέμοιο ζα ἄδην: Ζαχ Βίθ]- 
Ίαπσ νᾳρ]. Ν 650. ϱ 404. 

196 8. Τεῦ- 

ο µ͵Ὠ.͵µμ͵.͵.͵;μ |“. μμ μμ ΩᾠΨΡΜβ᾿”α”ὤ--- 
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[Ἔμτορα Πριαμίδην, καὶ εὖ μµάλα καρτερός ἐστιν.] 
αἰπύ οἳ ἐσσεῖται, µάλα περ μεμαῶτι µάχεσθαι, 
χείνων νικήδαντι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους 

νῆας ἐνιπρῆσαι, ὅτε μὴ αὐτός γε Κρονίων 

ἐμβάλοι αἰθόμενον δαλὸν νήεσσι Θοῇσιν. 950 

ἀνδρὶ δέ κ᾿ οὐκ εἴξειε µέγας Τελαμώνιος άἴας, 
ὃς θνητός τ) εἴη καὶ ἔδοι «{ημήτερος ἀκτήν, 
χαλκῶ τε ῥηκτὺς µεγάλοισί τὲ χερμαδίοισιν. 

οὐδ) ἂν ᾽4χιλλῆι ῥηξήνορι χωρήσειεν 
ἔν γ᾿ αὐτοσταδήῃ' ποσὶ δ᾽ οὔ πως ἔστιν ἐρίξειν. 826 
νῶιν ὃδ᾽ ὧδ᾽ ἐπ᾽ ἀριστέρ) ἔχε στρατοῦ., ὄφρα τάχιστα 
εἴδομεν. ἠέ τω εὖχος ὀρέξομεν ἠέ τις ἡμῖν. 

ὡς φάτο, Ἰηριόνης δὲ 8οῶ ἀτάλαντος 4ρηι 
ἠρχ ἴμεν. ὄφρ᾽ ἀφίκοντο κατὰ στρατόν., ῃ µιν ἀνώγειν. 

οἱ δ) ὡς Ἰδομενῆα ἴδον φλογὶ εἴκελον ἀλκήν. 9590 

αὐτὺν καὶ Βεράποντα, σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν, 

9816 1615 ἵπ ἆεπ Ὀθείθη Ἠαπά- 
5ΟἨΤΙ{68Η. ---2πεῖζος ΗἩοαπιϊρΙοα: νσ]. 
Έ 410. 9 199. χ 19. 

817. αἰπύ ἵη ἀετ Βοάεπίαπσ 
5οἩπ]ετίσ πατ Ἠϊθυι. Αθγπάείοι 
ἆθ. ΑΠε]κία. --- ἐσσεῖται, παϊ ἨΙ6Υ 
ππᾶ Β 998. -- Ψοη ἄεπ Ὀείάεη απ 
οἳ 916 Ἀπβοπ]ε[βεπάθη Ῥατβιοϊρίθη 
μεμαῶτι ππὰ νικήσαντι ΑὔεΠῦ η 
ἸαἱΖίετθβ, γοπ ἆθπι Ώαΐιν αἰνταλμῖοτῦ, 
Μᾷχ ἆθπ ΑοοἩς., αλ πα ἀἱθβθς ΘΙΠΘΗ 
Ται] ἆετ ἴπι Ιπβπϊν οπίΠα]ίεπεπ 
γοτείθ]]Ίαππσ ῬΠάοῦ. 

9818. Ζψεῖζον ἨεπιϊβίΙο -- Η 509. 
ΠΜ 166. Ρ 658. 1 502. 

919. Ἐτείθε ἨΗεπαϊκδιοἃ -- Ο το. 
--- ὅτε µή ταῖς Ορίαξιν Κοπάῖοπα], 
πηαο] θ6ἴπει ἈΝεσαδοπ, πῖο Ἡ 948. 
π 19τ, οἆει 6ἴπεοπι πθσαθίνεη Βδ- 
στΙΏε, πο Ἠϊθγ ππᾶ ψ 186. Κτ. Ρι. 
65, ὅ, 9. 

851. ἀὤνδρί, Ἱπ παολάτᾶο]κ]ο]ογ 
Βύδ]]αηπς ἵπι σρσεπβαῖῦζ σα Κρονίων, 
οἴποπι Β{οτΏ]1ο]πςθῃ. 

822. ἄημήτερος ἀκτήν, πὶθ ποςἩ 
ὦ 76. 

808. ῥηκτός, ην Ἠϊευ: ἆας ἄαπσο 
σιεῬὈῦυ οἴπο Ἐτ]δαίεταπσ σα θνητός 
τ᾽ εἴη. Ἀπεῖιθ Ἠεπισίοι -- 4 
265. 

854. οὐδέ ϱε]ρεῦ πΙς]ζ. --- χω- 

ρήσειεν παῦ Ὠαν, πο που Ρ 
101. 

956. ἔν Υγ) αὐτοσταδίῃ, πχ Ἠῖας, 
ποεηἰσβδίοευς ἵπ Ναπκαπρέα, 
πο Μαππ σερεη Μαπη βἴεμί. --- 
ἐρίζειν 5ο. Αχιλλῆι, 4ετ γοτζασβγοῖςθ 
4αβ Εριείοη ποδώρκης Ἠαῦ. 

826. νῶιν οἴλίκομει Ώαβῖν. --- ὧδε, 
8ο, τηζ εἴποπι Πηπγεϊκθηᾶθη βία, 
πο 5 593. ϱ ὅ44. -- ἔχε Πα]ία, 
ᾱ. 1. βοπ]αρο ἀἱθ Ἠϊοπίαπσ οαἵπ, 
ἀτίηρθ τος, σεπΟἨπ]οἩ γοπ ἄθπι 
Ίμεπίθη ἆθτ ΊΏοββ ἵπ ϱ6ἴπθ: ᾖθ- 
αὐπππιδεη Ἠ]οβίαπᾳ, ἀἆοοᾖ νο. χ Τ5. 
Ὀε6γ θεράπων σε]ό τοταπ: 999. --- 
Ιάοπιεπειας 18{50 1π βθἶπεοτ Απίντοτό 
ἀϊθ τεομίθ Φεϊζο ἆθθ Καπιρίος σαηπ 
πηὈοτοκαϊολμ{1σί. 

99π. Ὑαι. Μ 928. 
398 --- 396. , 
859. ἠρχ ἴμεν, να]. Β 84 ἦρχε 

νέεσθαι. --- κατὰ στρατὸν ἵπ ἆθπι 
Ἠσθοι Ἠΐπ, ᾗ απ ἀῑο Βίε]Ι6, πο - 
Ἠϊπ, ποσα ἴμεν σα 6γσᾶηπεπ 18. 

Υ. 950--.944. Ὀεχ Καπιρέ απέ 
ἄεχ Πίπκεη παος ΑπκαπΕι ἆθβ 
]άοπιεπθαβ παπά ΜΕΤΙΟ0Π6ΘΒ, 

880. οὗ δέ ἀῑο τος, --- φλογὶ 
εἴκελον ἁλκήν -- Σ 154, νᾳ]. σα 89. 

931. Ἐπείεε Ἠθιη]είίοα -- 7 18. 
1 3Τ9, ππεϊνεα -- 2 418. Ν Τ19 



4. 189. ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. 

κεκλόμενοι καθ ὅμιλον ἐπ᾽ αὐτῷ πάντες ἔβησαν. 
τῶν ὃδ᾽ ὁμὸν ἴἵστατο νεῖκος ἐπὶ πρυμνῇῆσι νέεσσιν. 

« Ἡ ο ὸ 

ὡς ὕθ ὑπὸ Λιγέων ἀνέμων ππάθιμαΕώ! ἄελλαι 

ἤματι τῷ. ὅτε τε πλείσότη χόνις ἀμφὶ κελεύθους, 98956 

οἵ τ) ἄμυδις κονίης μεγάλην ἰἱστᾶσιν ὀμίχλην, 

ὧς ἄρα τῶν ὁμόσ᾽ ἦλθε μάχη, µέμασαν δ᾽ ἐνὶ θυμῷ 
ἐλλήλους καθ᾽ ὅμιλον ἐναιρέμεν ὀξέι χαλκῶ. 
ἔφριξεν δὲ μάχη φθισίµβροτος ἐγχείῃσιν 

μακρῇς. ἃς εἶχον ταμµεσίχροας" ὕσσε ὃ) ἄμερδεν 940 
αὐγὴ χαλκείη κορύθων ἄπο Λλαμπομενάων 

θωρήκων τε νεοσδµήκτων σακέων τε φαεινῶν 

ἐρχομένων ἄμυδις. µάλα κεν Ὀρασυκάρδιος εἴη, 
ὃς τότε γηθήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ' ἀκάχοιτο. 

[τὼ δ᾽ ἀμφὶς φρονέοντε δύω Κρόνου υἷε κραταιὼ 845 

ἀνδράσιν ἡρώεσσιν ἐτεύχετον ἄλγεα Λλυγρά. 

955 Ξ- α 400. 
898. τῶν δέ νοη Ῥεϊάεη Ῥαχίεῖεη. 

στο ὁμόν 6ΕΠΙΘΙΠΒΩΠΙ, Ρρτᾶάϊκαδίν, 
πα]ῦ ἵστατο --- τα ΖΠ88ΠΙΤΠΘΏ, τα]ῦ 
ΈῬεζασ απ{ 4εῃ Ζιιδαπηπιθηφξοῖς. 4ετ 
Κὔπιρίεπάεα, γρ. 88Τ ὁμόσ᾽ ἦλθε 
μάχη. Ζα ἵστατο νεῖκος ται. Σ 112. 
1 914. 

884. ὑπὸ Λ. ᾱ. ἆ. 1. Ἰπίο]σο ἆεξ 
Ζτξεαπιπιθηβῦο[5θς ἆἀετ ἸΛηπάθ. --- 
σπέρχωσιν, Νε γ 288. ε 804, δοπεῦ 
Μεάϊαπα. --- ἄελλαι Ν Ιτοε]. [Αή- 
παης.] 

986, κόνις, δο. ᾖ, νο]. Ε 481. Ξ 9Τ6. 
886. οὔ τ᾽, Ὀομίιεϊιῦ 5ο απ ἀνέ- 

µων. -- ἄμυδις ᾱ. 1. ΖΠ58ΠΊΠΙΕΠ- 
β{ο[5επᾶ, ποτ ἆαχ γευα]ε1οῖε- 
Ρυπύ Πορέ εηέβρτεομεπά ἀθπι ὁμόσ᾽ 
ἦλθε µαάχη. 6]. 9489. -- ἱστᾶσιν, 
αφίείρεη, ααεγἰχροῖπ ]βδδθπ. 
--- πονίης ὀμίχλην Βίππρψο]κο: 
σα]. Ρ 505 {. κονίη ἵστατ᾽ ἀειρομένη 
ὥστε νέφος. 

981. ὧς ᾱ. 1. 5ο Ρ]6ἱΖΙ1οἈ απᾷ 8ο 
ππσθβυὔπι, 

889. ἔφριξεν -- ἐγχείῃσιν: νρ]. 
Ἡ 69, Σι 4 989. Αποῦ Ἠ]6υ Ῥο- 
εο]τοῖῦὲ ἄει Αον. πὶο]ιέ δἶπθι ἆαθγ- 
4οπ Ζαβίαπᾶ, βοπάθτη Ὀοχθιοππεί ἆεπ 
Εππίνθ6 ἆατ Ῥεῖπι Ζαβαπιπιθηβίοίς 
εχ[ο]σεπάσπ Βοψεσιπςσ ἆἀει Ῥρεθτθ: 
απιπορίο ἀῑο Βο]μ]ασλπῦ Υοη 4εῃ 
(οεπερίεπ) Ἀρεετεῃ. --- φθισίµβρο- 

τος παχ Ἠ]6γ απά { 997 (ποπ ἆθς 
Ἀσι) -- .ΥβΙ. Ὑεις!]. Ἆπ. ΧΙ, 601. 

940. εἶχον Ἠιε]έεπ σοτίοπτοῦ 
ππᾷ ταµεσύχροας Ρρτᾶς]κα δν. 

841. αὐγή 5οπβῦ νοη Βοππε, ΒΙ15, 
Ἐεπετχ. 

842. νεοσµήπτων, ηιτ Ἠ]6τ. ---- Ώετ 
ἄἱαΠζ 15ο δεί α]]επ ἀτεὶ Βερτιετ 
ἀπτεἩ Εριθπεία Πετνοτσεποῦεῃ. 

948. ἐρχομένων, νοη Ῥεϊίάεπ Ῥαχ- 
{ειεπ: εν ἀαεπεζν 156 παμεσα αὉ- 
βο]αζ. -- Ζποαϊες ἨΗεπιεδιοῃμ: ται. 
Κ 41. θρασυκάρδιος, παχ απ 41θβεῃπ 
Ὀείάεα Ῥίθ]]επ. --- κὲν εἴὔη πἈτίθ 
β6ἵη πιῆββθη: να]. ν 291. 

Υ, δ4ὔ-- 560. ἆεαβδ απᾷ Ῥοβε]- 
4ο. 

846---360. Ὠ]Ιε {ο]σεπάο τεβε]κ[ῖθ- 
τοηὰθ Ῥατθε, πε]οπο ἀἱε Κατιρί- 
βομΙ]άεταπς ἵπ απ[ζα]]οπάος Ἰοίςο 
απθετΏσίοΏς, αἴθ]ιξ βεἸοπ ἆπτοιμ ἀῑθ 
Ατί, νε Ῥοίάο ὐδίος ρορεἩα εἶπ- 
απά ος π]τ]κοπὰ σεάαομῦ πετᾶεη, θ- 
βοπά ος αὖεχ απο] ἀπτομ ἀῑς ὙΝοτζθ 
905 1ά8ρῃ ὑπεξαναδὺς πολιῆς ἁλός 
Ἰη ἀΙτο]κίοπι Πάετβαρτασα πα ἆθπι 
Ἐάππαπηρο ἆεδ ἄθβαπαθςβ ππᾷ ΚΑΠΠ 
1η 418β6ΠΙ ΖιβαπιπιθΕΠΔηρο πΙομῖ - 
βρεζπα]Ιο] ροῖη. [Απλαηρ.] 

840. ἀμφὶς φρονέοντε, πας Ἠ]θχ: 
να]. Β 19 ἀμφὶς φράζονται. 

846. ἐτεύχετον εἴαθι ἐτευχέτην: 
Τα Κ 964. Σ ὔδδ, 



ΠΟΜΕΗΡΣ ΠΑΡ, . 

ΥΟΝ 

ΚΑΗΙ, ΕΗΙΕΡΗΙΟΗ ΑΠΜΕΙΣ, 
ΈΒΟΕΕΞΦΟΕ Ὁκρ ΡΕΟΕΕΚΤΟΒ ΑΜ ΑΥΜΝΑΡΙΟΝ ζύ ΜὕΌὕΗΙΤΗΛΑΌὉΕΕΝ ΙΝ ΤΗὕΒΙΝΟΕΝ. 

2ΥΝΕΙΤΕΙ ΒΑΝΕΟ. 

ΖΥΝΕΙΤΕΡ ΗΕΕΤ. αΕββΑλνα ΧΥΙ- ΧΥΠΙ. 

ΒΕΑΠΒΕΙΤΕΤ 

ΥΟΝ 

Ὀαπ. ο. ΗΕΝΠΤΤΣΕ, 
ΟΒΕΒΙ.ΕΒΕΤΗΕ ΑΙ ΟΥΜΝΑΣΙΟΝΜ Ζὸύ αὔττικοξν. 

ΕὉΠπ ΡΕΝ ΔΟΗὕὈΙΑΒΒΕΒΑΙΟΗ ΕΕΚΙΕΛΕΤ 

ΖΥΥΕΙΤΕ ΒΕΕΒΙΟΗΤΙΕΤΕ ΑΌΕΤΙΑΘΕ. 

ΡΕΌΟΕΒ Ὁῦνρ ΥΕΗΒΙΙΑΑ ΥΟΝ Ε. α. ΤΕΌΒΝΕΒ, 

1886, 

| 
ΤΕΙΡΤΙ6, 



Β. α. ΤοεαΏησιβ 

Βοππ]απβραβοαπ στ]θο]άδο]ιθτ ππά ]αἴθίπίβο]ιοτκ]αβ81]6Υ 
πηζ ἀθαίβεμεη ετκ]ᾶτοπάθα ΑΠΙΠΕΓΚΠΠΡΕΗ. 

Δ. τίθοἩίβοΏθ Βοητ]ββίε]]ετ. 

ΑΘΒΟἨΤΙΟΡ ΑΕΑΠΙΘΠΙΠΟΠ. Υοπ Ἐοῦ. Ἐπρετ. 35. ΔΙΠ. του . α1]Ὀετί........ ος 3.35 
---- Ῥοτκοτ. Του Ἱγ. 8. Τει{{θ]. 2. ΑΒ... .. νε «κ «κ κ ον ο «ον να...» 1.20 
--- Ῥτοπιθί]οπβ. οι Ν. Ἠεοκ]οίπ. 2. ΑΠΠ.,..... «ο ο «««« ««νοο..οο9........ 1.80 
εκ. .Ο νουἹτ Βαμταλᾶξ ως. τς τος κο ο ο ο οἷο α οἷρ α οιό ὃν οἱ να νο ορ οἷο ο ος ος ν 9ο 619 ΠΑΕ 1.20 
Απίπο]ορῖε απβ ἆθν ᾳτϊθςμίκε]επ Ἰητίκθση. Του Ε. Βπολμ]το]σ. 1.Βά. Ἐ]ερί]κετ 

ππᾶ 1απιΏορταΡρΏθη. δ. Απβ. ......«ν««« «κ «οκ «νοκ οο ο «ο «κ «νε...» 1.20 
«τί. Βαππᾶ. ὨίοΜοἩβοπεπ απᾶ ΟΠοτίβοπεη Τ]ομίος απ. ἀῑρθ Ῥπκο]]]κετ επ{Ἡ.5.ΑπΒ. 1.80 
Ατϊρίοριαπος Ἰο]κεπ. Τον Ἱγ. 5. Το {61 .... εν «κ ««« «κκ ετεκ κκεε 1.50 
Αττῖαπε ΑΠΑΩΡΗΡΙΑ. ὅοπ Κ. ΑΓίοἩί. 1. Ἠαβ. ΜΙ 1 Κατίο ἁά 1.80. τ. Ἠεί 2.36 
Ὀοπιοβίῆθπθα ΑπασεπᾶΠ]ίο Εθάρπ. Τοπ 06. Βοπᾶασπίζ π. Ἐ. Β]8[8. 1. Ῥαπᾶ. 

1. Ηείε: Ι--ΤΠΙ. ΟΙψπίΠίβομθ Ἐεᾶεπ. ΤΥ. Ἐτείο Ἐεᾶο περεπ ῬΗ{1ρροβ. Ἰ. ΑπΏβμε 1 
ΤΙ. Ἠεε: ΥῬ. ἘεᾶῬο ἄδρετ ἆθπ Ἐτίθᾶεη. ΄ ὙΙ. Ζπεῖϊο Ἐεάρ µεµρεηπ ῬΠ{1ρροβ. 

ΥΠ. Ἠερεείρρος Ἐεᾶο Ώρες Ἠα]οππθβ. ΤΙΠΠΙ. Ἐθᾶο ἄδετ ἀῑρ Απρε]ερεπ]εῖίεπ 
τη 0Πθττοπθβ. ΤΣ. Ὀτίιο Ἐθᾶθ περεπ ΕΠΗΙ1ΡΡο8. Ιπᾶϊοθι. 4. ΑΠΠ........ 5.50 

Α1οἩἨ ἴπ 2Ζπεῖ ΑΡίειηρεν: 
ΤΠ. Ἠαβ 1. ΑΝΓί. Τεπε υιπά Οοπιπιεπίατ ν/ή 1.50. Ἡ. ἨεΠ. ΤΠ. ΑΓί. Τπάΐσεα 1.50 

Επτὶρϊάθς ΡΙΙΟΘΠΙΡΒΟΠ. Τοπ . ΚΕΙπΚΘ]....νν «νε «κκ κκεκεκκκκκεννκν» -, το 
----- Απββεπᾶμ]ίο Ἐταςῦάϊθη. Ὑου Ν. Ίεοκ]εῖπ. 1. Μεᾶεβ. 2. Απβ........... 1.80 
---- -- τι. Ιρῃῖμεπίθ ἵπι Ταιτ]ετ]απά .......« -. ώς ον ρα τα 1.50 
ενω τε ροτΤστοιμικκομμμμλ π μ ο σ Ω οσο ος οτ 1.50 
Ἡοτοάοίοβ. Ύοπ Ὦχ. Κ. ΑΡΙοἩί. 1. Βαπᾶ. 1. Ἠε[β. Ἐπομ 1. πεῦςε Ἐππιείαπα 

ππᾶ Ὀροταίομέ ἄδος ἄεπ Τία]οκί. 4. ΑπΒ. ῥέ1.80. Ἡ. Ἠθίε. Έπομ ΠΠ. 5. Απ. 

4 [το ασ υ [-] ο, σ [-] [τε] ασ 4 α [ὁ] Ἂ. |-] |] 

τος -- νυν. Βαπᾶ. Βπου ΥΠΙ. τα. ΤΧ. Μι 2 Κατίθη. δ. ΑΠΒ....... «ο... «ο.....» . 
Ποπιθτβ 0ἀγββεθ. Ύοπ ἘΚ. Ἐτ. Απιθῖς υπᾶ 0. Ἠθπίσε. Ἱ. Ῥαπᾶ. 1. Ἠείί 

6888Πρ Ι--ΥΙ. 8. ΑΙΗΒ. .. «νε «ον κ εναν» ο. . 
----- Ἱ. Βεπά. ΤΠ. Ἠεε, ἄεβαπρ ΥΤΙ-- ΣΠ. ᾖἹ. ΑΠβ... «νε νε ννκκνελκκενεν 3 
-----τ. Ἐαπᾶ. 1. Ἠεῖ, ἄεβδιρ ΧΠΙ--ΧΥΙΠΙ. Ἱ. ΑΠΒ... «εν ν εκ νε νκλνννν» 
--- 1. Ἐαπᾶ. ΤΠ. Ἠεί, 6868απρ ΧΓΣ- ΧΣΧΙΥ. 6. ΑΠ... εν νννεκκτλν νετ» 
----- Απιοημ. 1. Ἠθί. ως 1.50. 9., 5. Ἡ. 4. Ἠθέδ......-ς««« «νο «νεο ν»««.» ἃ 
Η]ᾳς. Του ΕΚ. Ετ. Απιοίς π. Ο. Ἡσοπίέσο. Τ. Βᾶά. 1. Ἠοξί, ἄθβαπῃ Ι---ΤΠ. 4. ΑπΒ. 
---- τι. Ἠεε ἄε6βαπµ ΙΥ-- ΥΠ. 5. Απ... «νε ννεκννετκκκκελκκκνκκηη» 
ΠΠ. Ἠεε, ἄεβ8βηρ ΥΙΠ--ΙΣ. 2. ΑΠΒ... νε νννννκκκννκκκκκκκλλλληκηνν 
-- τν. Ἠθῖ, ἄθεαηπρ Χ- ΧΠ. 2. ΑΒ... «εν ν κενο ετεκ κκκκκκλκκεκην 
-- Ἱ. Ββπᾶ. 1. Ηεί, ἄθεβαπς ΧΤΠ--ΧΥ. 2. ΑΒ. ν «κ «νε κε νενκκνκτεν» 

ο πΠ. Βαπᾶ. ΤΠ. Ἠαέ, ἄεξαπρ ΧΥΙ- ΧΥΤΠΙ. 29. ΑΠΒν «νε κνεκκνλκκνντ» 
ο π. Ῥαπᾶ. ΤΠ. Ἠοθί, ἄεβαηπσ ΧΙΧ--ΧΣΧΙ....ν «νε εν ννν κε νκτλκκκκκε» 
τπτ. Ῥαπᾶ,. ΙΥ. Ἠθέ. ἄθββθηρ ΧΣΠ--ΧΧΙΥ....« «κκ εν κκο νε κετκνν κκ κε» 
ο ΑπΠ.Τ. απ. ΤΙ. Ἠοβί, 9. ΑΗ. ὰ 461.50. ΤΠΙ---Τ. Πε ελ ής1 290. ΥΠ. α. ΥΠ. Ἠοίι ὰ 
111Λβ. Τοπ ὔ. Τι Ἑοσ]ο. 1. Ηαεβί, ἄθββηπρ Ἱ--ᾱ. ὃ. Α48. ΠΠ. Ἠεβι, ἄεξαπᾳ 

5-8. 9. ΑΒ. ΤΙ. Ἠεβ, ἄθβαπς 9--12. 3. ΑΒ. ΤΝ. Ἠεί, ἄδεαπρ 19-16. 

9 Ααβ. Τ. Ἠοβ, ἄοεαπα 1Τ---20. 2. Απ. ΥΙ. Ἠεῖ, ἄεεαηπᾳ 21---24. 3. ΑΒ. ὰ 1.50 

Ιαοκτβίος ππαροπᾶλμΙίο Ἠοθάθπ. Ὑου Ο. Βομποίάοτ. 1. Ῥϊπάσμεηι: Ῥεπιοπίοι. 

ο ατν 

ον τν νς νο 1ο 1ο ορ ορ ΣΣ μμ μμ] μμ μμ 

μεση” 

ο ο... 

Ἐπβροτας. Ατεοραρίίοιθ, 2. ΑΠΠ. ... «εκ εννκνκννκλεκκησε κκ ηλ ελλ κ ηησλ τν 1.20 

τπτ. Βδπᾶσμεη: Ῥαπερστίοας ππᾶ Ῥμϊήρρας. 32. Αάβ.. νε εν κνννκννενκκκνννεκνν 1.50 

Τπεἵαπβ απβρβοπἈ]]ίο Ἠίβ]οβο. ου 0Ο. φποοδίίσπ. 1. Ῥάσομη.: Ίταππι. Τππομ. 

Ῥτοπιθίμεας. Όπατοῃ. 9. ΑπΠβ. .... νε «κ κκ κκκεκκε κακο κκλλλκκεε» 1.20 

ον τι Βάομπ.: Ρῖθ Τοάοπροθβρτᾶσμθ. Απβμον;. αδἐ{οτᾳεερτᾶσμε. Ώος Ηαμη.2.ΑΔ8. 1.320 

-..... τπ. Βάδσομι.: Ώεπιοπακ. ες Ἐϊβομοςτ. ΑΠΒΟΠΒΙΕΙ8 .. νε νενκνλκκλκη» 1.20 

ΤΚ πΙΡΟΒ Βοᾶθ Κθβοπ ΙθοΚΓΑίΘΑΒ. ο 0Ο. Ῥολά θηπ έδινε εεττ εντ τον τοσσκλλττ» 2.256 

ΤΛἱΛΡ απβροπᾶμ]{ο Πεάθή. ὙοἨ Ἡ. ΕσΣο]λῬοτβοτ. 1.Ρὰ. Ἐεᾶοη ροᾳ. Ἐταίοθίμεπεα, 

Αμοταίος. Τετιμθϊάΐμαπᾳ βεμεπ ἀἱο ΑπκΊαμο πνθβθυ Ὀτηβίαχσες ᾱ. Τοτ[αβεπημ. 2.ΑΒ. 4.50 

ο ντ. Εαπᾶ,. Ἐθάθι βθβοπ Αλκϊρἰπάσι, Τηθοπιπθείος, Πἱομίίου "δρος ἀἱθ 

ΤΟ Ομ ο.» . 1.650 

ον τι, Βαπᾶ. ἘθᾶῬ Εὔτ ΜαΠΙΗΙἨΕΟΒ. --- Ἠθάθπ βθβοη ΝΙκοππβοΏος, ἘΗ/]οἨ. 

ἴνσετ ἆπα Ὑοτπιόμοηυ ἆ9Β ΑτίβίΟΡΗΒΗ6ΘΒ. ἴπνοτ ἀῑο 6ὈτοοΠ]ΙοἨθῃ..... «εν «κεεν. 1.50 

--. απβπενᾶλ]ίθ ἨἩεάθη. Ύοη Ἡ. ἘτοῦῬθτβοχ. ΚΙ6ίπ. Αιβραδῦθ. [ϱἩοίιοὰ 41.50.) δ.-- 

Ῥ]πίοις Απβκονᾶμ]ίο Βο]χ]{ίοπ. 1. Ῥδμάσμον: Ὠ]ο ὙοτιμοιαΙβαπροτοᾶθ ἀεΒ Βο- 

Χταίομ. Ἐτίίου. Του ΟΥτ. ΟτοἩϱ. 8, ΑΠΏΒβθ.,. νε νενκκκκεκεε κκ λκλλλληκν 1. --- 

ο κ. ΤΠ. Ἑδπάσπεπ: οχμίας. Του ἆ. Ώοιθοῦ]ο απ. Οτοη. δ ΑΕΙ... 1.80 

- ο ος Απιππα: Ὠἱεροβίήοποπ ἀοτ ΑΡρο]ομίθ παπά ἀθδ οτμίας αππᾶ Ἰορίφο]θ 

ΑΠΑΊΥΕεΕ θε Εοχμίαν. ΎοἩ ὔ. ΏοιβοἨ]θ.νν κ νε κνκλληλλλνηλεκ ντ λα σσ ηλ λτὸ ---.90 

----- - ΤΠ. Ῥάπάσμον, 1. Ἠθβε: 18οἩ6Ν. ου 0Ἠ1, ΟΧΣΟ1. 4. ΑΠΟ. Ε Αν ΣΑΛΑλ» --,τδ 

μον ΤΠ. Ἠδπάσ]ιθν, 2. Ἠεί: Ἐπαίμγρητοηῦ. ου ὙΓολμ]ταῦ. 3. ἌἍσα ο -4δ 

Ἡ ο 1Νν, Βδπάσμθι: Ῥτοίβμοτας. Ὑοη ἆ. Ώθ6ιπολμ]θ τα. ΟχΣΟ0Π. 4. ΑΠΒ..... κ λαο 

ιά ο ν. Βδπάσμον: Βγπιροείοη. Υοηῦ Α. Ἡαμ 3. ΑΠΠΔβΟ Ον νε ελλ λλκλλκλ» δ,-- 

ο... νι. Βδπάσμθυ: Ῥηπεάομ. ου Μ. Ἠομβ]ταῦ. 2. ΑιΠΔβΘ.ν «νε νκκκλε.. πο ο οι) 
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Ζεὺς μὲν ὥρα Τρώεσσι καὶ Ἕκτορι βούλετο νίκην. 
κυδαίνῶν ᾽4χιλῆα πόδας ταχύν' οὐδ ὅ γε πάµπαν 
ἤθελε Λαὺν ὀλέσθαι ᾽χαιικὺν Ἰλιόθι πρό, 
ἀλλὰ Θέτιν κύδαινε καὶ υἷέα καρτερόθυµον. 950 

᾽άργείους δὲ Ποσειδάων ὀρόθυνε µετελθών, 
λάδθρῃ ὑπεξαναδὺς πολιῆς ἁλός: ἤχὃετο γάρ ῥα 

Τρωσὶν δαµναµένους., «4ιὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα. 
ἦ μὰν ἀμφοτέροισιν ὁμὺν γένος ἠδ᾽ ἴα πάτρη, 

ἀλλὰ Ζεὺς πρότερος γεγόνει καὶ πλείονα δη. 306 

τῷ δα καὶ ἀμφαδίην μὲν ἀλεξέμεναι ἀλέεινεν, 

λάθρῃ ὃ᾽ αἰὶν ἔγειρε κατὰ στρατόν, ἀνδρὶ ἐοικώς. 
τοὶ ὃ᾽ ἔριδος κρατερῆς καὶ ὁμοιίου πολέμοιο 

πεῖραρ ἐπαλλάξαντες ἐπ᾽ ἀμφοτέροισι τάνυσσαν, 
ἄρρηκτόν τ᾽ ἄλυτόν τε, τὸ πολλῶν γούνατ᾽ ἔλυσεν.] 360 

84Ί. ἄρα πᾶπι]1ο]. --- βούλετο 
νίην Ξ- Η οι. Π 12ι. Ψ ϱ8», 

948. πυδαίνων, νρβι. Ὦ ποῦ, Ῥατ- 
ο, Ῥταςβ. ἄε οοπαζια: Ἱπάειη ος ἨιαἨτα 
γετ]είπεη πο]]ίθ. --- οὐδέ πῦ πάµ- 
παν αΌετ ἀατοπαας πολης, σα Τ. 
ῶὪετ ο οἰηρε]ειείο (εσεπβαί7 
5ΟΒΙ1ε[Φ6 Α16Ἠ απ ἆάς ῬατζοΙρ χυ- 
δαίνων απ, σεηῦ α0θτ, νο οΕῦ, / 
ᾷαξ Υδτραπι Βπιύαπι μας (ήθε]ε): ο, 

ο 949. Ἰλιόθι πρό αἰσεπ[]οα: Ὀθῖ 
Ἠ108 τοτηΏ, τοχ ΙΠ1108. 

360. ἆλλά «οπἆθτι Ώυς, 
9561. ὀρόθυνε, πας 96Τ έγειρε. 
862, Λάθρῃ Πα ἴπι]1οἩ, τη 6θ- 

πδίπιαεπ, ψ1ε 961. --- ὑπεξαναδύς, 
ἀ16ε Κοπιροξίέαπι παν Ἠ1εγ. ---ἤχ8ετο 
(απο ΑοοαἹΒ. ΕἘ 9561) επρίαπἆ 
βΒοππιθτΖ]19οἩ, πας ρετεδπ]οβεπα 
Ο)Ρ]εὶεί παπά ρτάικανετα Ρατίο, 
παν Ἠϊ6χ, ψὶθ γηθέω 6 8πτ{. Κι. 
. 66, 6, 4. 

905 -- 16. 
864.  µάν Ττει]]1οἳ Ία, οαἴῃ- 

τἈππηέπᾷ ππᾶ ἄεῃπ [ο]πεπάεπ ἄεσει- 
ϱαΐσ νοτρετεΙζεπᾶ. --- πάτρη, λος 
ἀα5 βρεοίε]]ετε Ζα ἀεπι α]]σεπιθίπαη 
γένος, Ὑαἴεγδομαβι, Α Ῥβδίαπππησης, 
1η 4ἴ6βειτ Βεάειύαηπσ ηἩχ Ἠ16Υ, 

900. σι. Τ219. Ζαπι (εάιπκεν 
Ο 166. 187. -- πλείονα ᾖδη, νοι 
εἶπετ ταίομετεπ Ἑν[αμταηςσ απὰ ΕΙπ- 
1οιῦ, επίρτεοπεπά ἆἄθπι Ἠθμετεη 
Α]έου: νρ]. β 188 παλαιά τε πολλά 
τε εἰδώς. 

9ῦ6. τῷ ῥα καί ἆατατῃὶ ἀεἨἨΠ 
απο]. --- ἀμφαδίην καυθξαπθϊνίοτθθς 
Αά]εΚκέιν αἱ Αἀνοτρ, γψῖο Η 196. 
ε 190. -- ἀλέεινεν ταῖβ Ιπΐ., πῖθ 
ποσο Ζ 16Τ. 

986ὅπ. Λ1άθρῃ Ἠ1ευ ετκ]άτί ἀπτοι | 
ἀνδρὶ ἐοικώς. --- ἔγειρε, οιπο ΟἩ- 
1εκί, ἆαβ σοηβεθτπια[δεα «ἀπτοῦ 
κατὰ στρατόν αιβοῦσε τὰ. 

868. τοὶ δέ Ζεαβ αππᾶᾷ Ῥορείάοῃ. 
-- ὁμοιίου ρ]εϊοππιαοπεπᾶ, α118- 
σ]εἰεπεπὰ, β116ηΠ σθπιθίηβα1η. 

869. πεῖραρ πολέμοιο ἆαβ Τι εἵζ- 
βα1] ἆθεβ Καπιρίθ68, τὸ ἄεπι ἀῑθ 
αοτιετ ἆ4ἱε Πεϊίαπσ ἆεβ Κατιρίθβ 
Ἠαπάμαραιπ, τα Ἡ 102. ἐπαλλ. --- 
τάνυσσαν ΒΡΑΠΠΙΕη 816 πθς]- 
Βε]πά ὕδρειτ ὈῬειάε Ῥατίοῖεηῃ, 
Ῥα αὖετ, πο 860 σεϊσὀ, εἶπο 1μεῖ- 
ἴαησ ἆθβ Καπιρίθι ἵπ γατάθτβ]Ιο]ιας 
τκαπρ {Εᾶχ ἆῑδ εἶπο Ῥατῖθί ϱε- 
πηεϊηῦ 166, 8ο Ἠεασύ εἶπο ἄππ]μομε 
Απκομώαης ψιε 1π 4ειτ ὙΨεπάπης 
ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπται Η 4032 
Ζα ταπᾶθ; ΒΙΠπη: βἷο ]εηκίέεη ἆθπ 
Καπιρε πιεομβε]πά Ζαπι Ψοετάθτρεη 
Ῥα]ά ἆετ αἴπαι, Ῥα]άἀ ἆαοιτ απἆθτῃ 
Ῥατίεῖ, σα ἐπαλ]άττω, ΏΣ ο -- 
Ἆα τάνυσσαν να]. 4 386. 3 889. 
1 669. 

860, Ετείες ἨθιπίββοΙ: σα 9πτ. -- 
γούνατ᾽ ἔλυσεν: τα Ἑ 116. Επ 
ἩΓοτέβρῖε] ΖνΙςεπεπ ἄλυτον απ ἔλυ- 
σεν βολεϊπύ πὶομί Ῥεαρειομασῦ, 
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ἔνθα, µεδαιπόλιός περ ἑἐών., «4αναοῖσι κελεύσας 

Ἰδομενεὺς Τρώεσσι µετάλµενος ἐν φόβον ὥρσεν. 
πέφνε γὰρ Ὀθρυονῆα Καβησόθεν ἔνδον ἐόντα. 

ὕς ῥα νέον πολέμοιο μετὰ κλέος εἰληλούθειν. 
ᾖτεε δὲ Πριάμοιο Θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην 866 

Κασσάνδρην ἀνάεδνον. ὑπέσχετο δὲ µέγα ἔργον. 

ἐκ Τροίης ἀέκοντας ἀπωσέμεν υἷας ᾽άχαιῶν. 
” νο / , ς / αν λ / τῷ δ᾽ ὁ γέρων Πρίαμος ὑπό τ᾽ ἔδχετο καὶ κατένευσεν 

δωσέµεναι" ὁ δὲ μάρναθ᾽ ὑποσχεσίῃσι πιθήσας. 
Ἰδομενεὺς δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῶ. 

΄ 
910 

καὶ βάλεν ὄψι βιβάντα τυχών' οὐδ' ἤρκεσε δώρήξ 
χάλκεος, ὃν φορέεσκε, µέσῃ ὃ ἐν γαστέρι πῆξεν. 

δούπησεν δὲ πεσών' ὁ δ᾽ ἐπεύξατο φώνησέν τε' 
.Ὀθρυονεῦ, περὶ δή σε βροτῶν αἰνίζομ) ἁπάντων, 
εὖ ἐτεὸν δὴ πάντα τελευτήσεις. ὕσ' ὑπέστης 9τ6 

«4αρδανίδῃ Πριάμω' ὁ δ᾽ ὑπέσχετο Βυγατέρα ἤν. 
καί κέ τοι ἡμεῖς ταῦτά γ᾿᾽ ὑποσχόμενοι τελέσαιμεν, 

Ύ, 961--454. Ατὶκ{]ε ἀθξ Ιάο- 
ΠΙΘΏΘΊΒ. 

861. µεσαιπόλιος, παχ Ἠϊετ, Ἐοπι- 
Ῥοπ]ετί της ἆετα Ποκαῖν µεσαι: 1π 
4ει Μια (σπίβεπεη ἀεπ ἀππκε]η 
Ἠαατεπ) στα, ππθετηΙβοηῦ τα, 
σταα πηε]ετῦ. [Απ/αηρς.] 

862. ἐν φόβον ὥρσεν -- 4 ὔ44, 
νο]. Ἐ ὔ92. φόβος 16ῦ Ἠ]ετ Ε αχ ο]ιῦ. 

865. Καβησόθεν, εἶπετ πὶοΏῦ πᾶ]οχ 
σα Ὀθεθϊπππεπάθη Βίαάῦ ἵπ Τητακίεη 
οὖεν ΚΙεϊπαδίεη. --- ἔνδον ἐόντα, 
τα Ο 488. π 26, Ἠϊετ: ἀ4ετ απςξ Κα- 
Ῥ6βο8 (σεκοπαππεπ) 1πα Παπάς πεῖ]{. 

864. δα πηᾶἈπι]1οἩ. --- πολέμοιο 
μετὰ Ἀλέος, υβ]. 4 22τ, εἰσεπί]ῖοῃ 
Ἠιπίοι 4ετ Καπάε Ἰοθτ, πΙ: 
ααξ ἀῑε Κιπᾷο. 

906. ᾖτεε, ναχὮ ππῃ. -- Πριᾶ- 
µοιο Ῥϊ6 ἀρίστην -- ΤΠ 124. 

366. ἀὠνάεδνον, παν Ἠϊθχ αππᾶ Ι 
146. --- ὑπέσχετο δὲ μέγα ἔργον 
(6 ἵπ οροπεαί. 2 ἀνάεδνον., 50 
ἀαί5 ἆἀἱοθ νετβρτοσµεπο στο [βε 
Τιεϊείαηπσ αἱ Ἐτραϊ ντ ἀἱδ πἰολί 
6οσεῦεπεπ ἕδνα εχδο]ιαῖηῦ. --- ΑΒ 
Βεμοτίπ ἸΚοεππ Ἠοπιετ Καβεαπάτα 
πηοσ]λ π]ομί: Ζα ο 099. 

86Τ. ἀέκοντας ἴνοῦσ 1Ἠτθς Ἠιάου- 
βἴππάθα, ἀ. 1. ταῖς ἀενγα]ὲ, νσ]. Ε 164. 

968. Ζψεῖζος ἨΗεπιϊεβῖοα -- Β 119. 
119. ΠΜ 956. ὃ 6. ὦ ο48- 

869. ὑποσχεσίῃσι, παν Ἠ1εν. --- 
πιΏήσας ᾱ. Ἱ. 8ἱοἩ Ώεβίπιπιεπ Ἰα5βεπά 
ἀατοῃμ. 

ο0-----1οῦ. 
8Τ1. ὄψι βιβάντα, παχ Ἠϊεχ, βοπεῦ 

μακρὰ βιβώς: τα ΙΓ 94. --- τυχῶν, 
νο Ε 98, 1μπ αττοϊοπεπᾶ πξ ἆθπι 
ΒΡΘ6ΘΣ. 

8τ2. πῆξεν, 5ο. δόρυ. Ὠἱο Βύε]]α 
Ζεἷσί ἵπ Ὁ Ὀεταιηδθίπιπππης πρ 81ὔ6π 
ἙῬι]άπετχκαν, ἆαίς ἆοτ Ῥαπησοι βοπγοῖῦ 
Ἠεταυτοαϊομίαο, ἄα[ς ἀπτοι 1ππ ἆθτ 
στὂ[είο Τει] ες Ὀπίετ]εῖρος Ῥεάθοκέ 
νπτάς. 

9τ8δ. Ὑσ]. 4 449. Υ 988. 
814. Ὑσ]. 8’ 48Τ. περί: Ζζα 4 35τ. 

- δή 1π 4οτ Τπαῦ, [ἂδπμαπρ.] 
8τ6. εὖ ἐτεὸν δή Ὑθπη γΙτ]- 

11ο ἵπ 4εντ Τα: ἀἶθβο Ἡθινοτ- 
Ἠοῦαῃπσ οπλᾶ]  σοσεπᾶρες ἆθπα 
αὐοτρεπάειπ οἴπεη Ὀϊίοτα Βαχ]καδβ- 
118. 9 

8ττ. καί απο σι ἡμεῖ. Ώου 
εάαπ]κα Ἰπᾶρίε απ΄ ἆῑο οτί ὁ 
δ᾽ ὑπέσχετο Δυγατέρα ἤν απ. --- 
ταῦτώ γε 468 ΨΘΠΙσΒΤΘΗΒ, ἩΘΠΗ 
απο] πμ ἆαπβ Ιθίομθ, πο Ῥτί- 
ΑΠΠΟΒ, οτγκ]ᾶτί ἆπτον ἆῑδ σα τελέ- 



19. ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. 2τ 

δοῖμεν ὃ᾽ ᾽Ατρεΐδαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην. 
᾿4ργεος ἐξαγαγόντες. ὀπυιέμεν, εἴ κε σὺν ἄμμιν 

Ἴλιον ἐκπέρσῃς, ἐὺ ναιόµενον πτολίεθρον. 880 

ἀλλ᾽ ἔπευ, ὄφρ᾽ ἐπὶ νηυσὶ συνώµεθα ποντοπόροισιν 
ἀμφὶ γάµω., ἐπεὶ οὔ τοι ἐεδνωταὶ κακοί εἰμεν." 

ὥς εἰπὼν ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην 
ἥρως Ἰδομενεύς: τῷ δ᾽ "άσιος ἦλθεν ἀμύντωρ 

πεξὸς πρόσθ’ ἵππων' τὼ δὲ πνείοντε κατ ὤμων 9856 

αἰὲν ἔχ ἡνίοχος θεράπων᾿ ὁ δὲ ἵετο θυμῶ , 
Ἰδομενῆα βαλεῖν' ὁ δέ µιν φθάµενος βάλε δουρὶ 

Λαιμὸν ὑπ) ἀνθερεῶνα., διαπρὺ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν. 
ἤριπε ὃ᾽, ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωὶς 

ἠὲ πίτυς βλωθρή. τήν τ) οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες 990 

ἐξέταμον πελέκεδσι νεήκεσι νήιον εἶναι" 
ὧς ὃ πρόσθ᾽ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθείς͵ 
βεβρυχὼς κόνιος δεδραγµένος αἱματοέσσης. 

σαιμεν εΠΙαβΙΒεἩ σεβεῦε]]ίο δοῖμεν 
δέ, πε]σπεβ ὮῬ6ί ἀἴθεετ Βήε]]απρ 
ποςἩ ππίεςτ ἆετ Ἰλήτκιπσ γΥοη γέ 
βἴθΏί. --- ὑποσχόμενοι τελέσαιµεν, 
πιο ἄ 908. ο 1965. 

918. Ὑσι. 365. 
919. εἴ κε ἔα]]9 εἴπα πρ Όοη- 

ἠπηςσῦ. ΔΟΓ. ἐππέρσῃς: τα Η δ1. 
σὺν ἅμμιν ἆ. Ἱ. 5πξ ἩΠΒΘΙΘΥ ση 

980 ΞΞ Β 198. 64 9δ. Θ2868. Τ409. 
Φ 485. τ 

881. ὦλλ᾽ ἔπευ, ὄφρα -- Κ 146. 
φ. 55. -- ἔπε, ΚΟΠ τα1τ, 
Ἠδμπεπᾶ, Ἱπάθπι 6 11ῃπ απι Επ[δ6 
ἱ6πύ (388). -- συνώμεθα νοη συν- 
ίηµι, ππβ ΥγεΤΕΙΠΙΡ6ἨΣ, τετεῖη- 
Όατεατ, Ἰπ ἀἴθθειτ Βεάεαίαηπσ πατ 
Ἠ1εχ, τρ]. συνημοσύνη Χ 261. 

980, οὐ πὶξ Νασλάτισϊς γοτα- 
5ερίεΙ{, τα κακού π]ολπῦ χπαα- 
φατῖσ: 1ή{οῦθβ. -- ἐεδνωταί, πχ 
Ἠϊ6τ, ἄἆοοἩἈ νσι. β 58, ἀῑο ἌἹέονπ 
οᾶος γατπγαπαζθ, 1Π ἄθχθη Βολμταία 
ἀϊε απιποχῦεπο ὁππσίαα β1ο]Ἡ Ὀδ- 
Ἠπάοϊ, ππᾶ ἀἴθ, Ζαπι Τα] πποἩ] απβ 
ἆθηπ τοη ἆθπ Ετεϊετη ἀαχσεβτασμίαπ 
ἕδνα, 1Πτοιβοῖζς ἀῑο Ἐταιί ταῖς είπθς 
Μπηρις απβείαίθει, ἆθμειτ Αταδ- 
εὐαϊζετ (Βταιίνᾶ{ετ). 

389. Ὑσι. Ρ 9989. 
984, ᾿σιος: Β 8δτ. Μ 1188. --- 

ηΊθεν ἁμύντωρ: τα3449. [Απ]απρ.] 

9δῦ. τὼ δέ, 686. ἵππω. -- πνείοντε 
πατ᾽ ὤμων, ἄδτει ἀῑο βοπα]{θιτ 
(ἀεςβ Α»ἱο8) πεταῦ: νσ]. Ρ 505. 
880, αἱβο ἀῑσλμί Ἠήπέον ἔ]μπη. 

886. ἡνίοχος α.]ε]ςΕΙνΙβεἩ, ψὶε Ε 
5860. Θ 119. Μ 111. 

887. φΏάμενος {ᾶν βἶολ αἴεπεπᾶ, 
αἀνετοία] -- Ζπανοτ. 

888. Άνείίζες Ηεπιϊςβο] --- 0849. 
τρ ο0ο. 61. Ρ 0τ9, “αασοα' Νσ0Π. 
γ 995. 

5ὂ59-- 5985 -- ΙΠ 489--486. παπι 
Υενα]εῖομ 5α Ε 600, 

989. ὡς ὅτε πῖο εἶππια]. -- 
ἀχερωίς, παν 1π ἀἴθεεπι Ὑεχσ]αίο, 
4ἱε ΊΨεΙ[βραβΡε]. 

990. βλωθρή, Ἰπ Ἡ. πας 1η ἄῑεδεπι 
Ὑεχβ]εΙοἩ. -- τήν τε σού πα απά 
πίτυς, πυεηηρ]θῖοη αποη ΕΙοπεπΗο]σα 
Ῥεῖπι βομ]βκῦΌαα νεγπεπᾶεῦ πτᾶθ. 

8994{. πεῖτο τανυσθείς -- Υ 488 
νσ]. 396. Ψοη ἆἄεπ ἀταῖ Ρατβοίρίεη 
σεηῦ τανυσθείς 4ει Ἡαπαπρίπαπά]απς 
τοταας, ἆῑε Ὀεϊάεηπ Μο]σεπάεη αΌθχ 
εἰπά ἀθγεο]θει ρ]ειομσεῖθῖσ, ἆἀοο] 
8ο, ἆαί5 βεβρυχώς ἄαπι ἑο]σεπᾶθιι δε- 
δραγµένος απθεταεοταπεῖ 190. --- δε- 
δραγµένος, η 1η ἀθεεια Ψεγσ]εἰσ]ι, 
Ῥατί. Ῥετί.: ἀἱθ Ηᾶπάϱ (ἶπι Τοᾶες- 
Καπιρβ) εἴπκτα]]επά ἵπ ἆεπ Βίκυ. 
- Υ. 999, δονγο 986 πας ααθἀτῆᾶς]- 
Ἠσμετ Βεζϊεπαπσ απέ Μ 1103. 
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ἐκ δέ οἳ ἠνίοχορ πλήγη φρέναςφ. ἃς πάρος εἶχεν. 
2 ὄ 

οὐδ 

ἂψ ἵππους στρέψαι. 

ὅ γ᾿ ἐτόλμησεν δηίων ὑπὸ χεῖρας ἀλύξας 895. 

δουρὶ μέσον περόνησε τυχών' οὐδ) ἤρκεσε θώρήξ 

πάλκεορ, ὃν φορέεσκε. μέση δ᾽ ἐν γαδτέρι πῆξεν. 
αὐτὰρ ὅ 

ἵππους ὃ᾽ ᾽Αντίλοχος μµεγαθύμου Νέστορος υἱὸς 

ἐξέλασδε Τρώων μετ) ἐυκνήμιδας ᾽Αχαιούς. 

«πηίφοβος δὲ µόλα σχεδὸν ἤλυθεν Ἰδομενῆος. 
᾿Ασίου ἀχνύμενος, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῶ. 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος 
Ἰδομενεύς' κρύφθη γὰρ ὑπ ἀδπίδι πώντοσ) ἐίσῃ. 
τὴν ἄρ) 

δινωτὴν φορέεσκε. δύω κανόνεσσ᾽ ἀραρυῖαν" 
. ο/ σν 91 λ 2 ς / / 24 τῇ ὕπο πᾶς ἑάλη. τὸ δ᾽ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος, 

Καρφαλέον δέ οἳ ἀσπὶς ἐπιθρέξαντος ἄυσεν 
ἔγχεος' οὐδ) ἅλιόν δα βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν. 

τὸν ὃ᾽ ᾽άντίλοχος μµενεχάρµης 

γ᾽ ἀσθμαίνων ἐυεργέος ἔκπεσε δίφρου. 

400 

406 

ὅ γε ῥινοῖσι βοῶν καὶ νώροπι χαλκῷ 

410 

ἀλλ᾽ ἔβαλ Ἱππασίδην Ὕψήνορα ποιμένα λαῶν 

894, ἐν σα πλήγη τα] φρένας, πε 
Π 408. 

898. ἐτόλμησεν Κοππίε β16] 
εηπ{βοΠ]16/Γ86η. -- ὑπό Ζὰ ἀλύξας, 
σεηὂτί Ζα στρέφαι αἱς σ]ειοπσπεισε 
Ἡαπά]απσ: β1οὮ οη{σ]6Ώσπάἀ. 

996. ΕἘτεῖθς Ἡοπικί]οἃ - Υ 488. 
᾽Αντίλοχος, νυβΙ. 98. 

89. Ἐτείες Ἠεπιϊκίῖοι -- Η 145. 
τυχών Ὦῖ86 Φώρηξ -- 8τι. 

996 -- ὃτ5. ὨὈίο Ετϊείαπσ ἆάε8 
ασεπειπη]ς πιπ{ς νετηᾶ]π]ρπιᾶίεις 
π]ρᾶτίσ σθύ6δεη βεἴπ, ἀα 4ετ Ἠ/Ἀσεη- 
Ίεπκετ ἤθρει Την απ ἄθπι [Γηἱοετ]εῖθε 
τετψιπἀεῦ νηττᾷθ. 
00 --- μι σα. 
400. Ὑαὶ. Ε 6056. 
401 -- Ε 264. 924. 
408. Ζηεϊῖῖθε ΗεπιΙβίΙοἩ: Ζα 4496. 
404 --- 154. 
406. ἄρα πᾶπι]1οὮ. -- γε 6ε- 

ἀε]ιπί γοχ (:)ρινοῖσι. --- νώροπι 
χαλκῶ, νο ἆετ ἄῦεχ ἆεπ ΗΙπάςΔαίθπ 
Ῥείορεαρίεπ Μεία]]ρ]α{ία. 

407. δινωτήν: Ζα 1’ 591, πηί Γαῖν 
465 Βίοβς», νε τ δ6, ΏΗΣ Ἀπ 4ἱθβθπ 
ἀταί Ῥέε]]θη. --- πανόνεσσ᾽ 2Ναὶ Β- 
σε]η απ ἀεν Ιππεηβεϊιίο ἀ4ες Βομ]]- 
468, νοη ἆεπεῃ ἀ46Υ οἶπθ Ζ1πι ΕΤΗ 

βίεεκεπ ἀες Ανπις ἀϊθπίο, πᾶλτεπᾶ 
Ἱπ ἄθηπ 2υείζθπ ἀῑε Ἠαπά οἴπστῇ, 
Ναντ Βομ]]ά6 γοη τιᾶ[βίσεπαι Ὁπιίαπρε 
Κοππίεη γετπιὃσε ἀἶθεεθς ἀοβρρε]ζεπ 
Ῥῆσε]ε σεπαπά]λαδί πετάεη: τρ]. 
6 195. 

408. πᾶς ἐάλη (απ59 ἐαάλη) πο 
1ος σα” (πΠῦ ΒεἴΠΘΠ Ρ8ΠΖ6Ώ 
Τ,8ἱὈ6) ΖΠ5ΑΊΊΠΙ6Π, ἀπο]κζς 816]. 
γετρί, Ἀπ. Χ 419 δ6ᾳµε ὕπ δια 
εοἰμριΐ απα. ΧΙΙ 491. --- τό ὈἷΒ 
ἔγχος -- Χ 976. 

409. παρφαλέον, πας παν 1 1η ἄρετ- 
ἤἈσεποπα Βίππθ, πθ αὖον 441: ἀύω, 
Ὥυς απ ἀἱθοι Ὀδίάθα Μ6]]θη τοι 
1αΏ]οβεπ Εεσεπεύϊπάεη: ρα Μ 159 {. 
--- ἐπιθρέξαντος, ἀ1θθε Έοιπι ἀ85 
ΆΑοτ. πχ Ἠ16Χ, 6Όθπβδο ἀἱθ Βεάει- 
ίαησ: ἀατᾶροει Ἠϊπ]ααίεη ᾱ. Ἱ. 
β{ταΙ{[θη. 

410. βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν -- ῷ 
ὅ9ο, δαῦ]εικόὃ 

4114. ὙΕΙ. 4 στθτ. Ρ 9488 
“Ὑψήνορα, Ὠπο] ἀθΥ τοι ΑπΙοσΙοΒ 
419. πεὐταπομίθν ῬεπεΙοβπιιπᾳ ξοῦ 
ἑταίρου οἵπ Εγ]6γ, --- ἤπαρ ὑπὸ 
πραπίδων: νβ], ιν. 801 ὅδι φρένες 
παρ ἔχουσιν. 



19. ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. 29 

ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων. εἶθαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν. 
«4πΠίφοβος δ᾽ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὺν ἀύσας' 

»οὐ μὰν αὖὐτ ἄτιτος κεῖτ᾽ ᾿σιος. ἀλλά ἕ φηµι 
εἰς ᾿ἄιδός περ ἰόντα πυλάρταο κρατεροῖο 
γηθήσειν κατὰ θυμόν. ἐπεί ῥά οἳ ὥπασα πομπόν. 

ὡς ἔφατ). ᾽ἀργείοισι δ᾽ ἄχος γένετ᾽ εὐξαμένοιο, 
᾽Αντιλόχω δὲ μάλιστα δαΐφρονι Θυμὸν ὄρινεν' 
ἀλλ᾽ οὐδ) ἀχνύμενός περ ἑοῦ ἀμέλησεν ἑταίρου. 
ἀλλὰ θέων περίβη καί οἳ σάκος ἀμφεκάλυψεν. 490 

[τὸν μὲν ἔπειθ) ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι. 
Ἰήηκιστεὺς ᾿Εχίοιο πάις καὶ δῖος ᾽άλάστωρ. 
νῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα"] 
Ἰδομενεὺς ὃ᾽ οὐ Λλῆγε μένος μέγα. ἵετο δ) αἰεὶ 
ἠέ τινα Τρώων ἐρεβεννῇ νυκτὶ καλύψαι 45 οι 
ἢ αὐτὸς δουπῆσαι ἀμύνων Λοιγὸν ᾽4χαιοῖς. 
ἔνθ᾽ 4ἰσυήταο διοτρεφέος φίλον υἱόν. 
ἤρω᾽ ᾽άλκάθοον --- γαμβρὺς ὃ᾽ ἦν ᾽άγχίσαο, 

4189 -- 445. 
Ζ 06. 

414. Ώ]1θ ταῖῦ Ἀαολάναο]ς γοτα- 
βεΣίε]ίο ἈΝεραίίοα οὐ 2π ἄτιτος. 
αὖτε πΙεάθταπι, υαῖ] πι ἆετ 
Έα]] ἆθβ Ηγρκεπος 4ἱε γΥετσε]ίαπσ 
Εἴν ἄεπ ἀες ΑΡίο5 18ἵ, σε]. Ἔ 3 454. 
--- ἄτιτος, ΏΠΥ Ἠ16Υ πά 5 484, 

416. άιδος πτά Ἱπ βεϊποτ Ἐε- 
αεπίαπσ {ῆτ ἆεπ (εάαη]ει οτ]ς)ἄτί 
ἆπτο] πυλάώρταο κρατεροῖο -- 1211, 
ναι. Θ 9607, ἆες βἴατκεν Τηου- 
ππατῖς, ἆετ ἀἱο Τποτο ἆθει Ὀπίοι- 
πε] 198 ΥθτεοΏ]οβεεν Μᾶ]6, 5οὐα[8 
Ίοίπος αι ἀἱο ΟῬουπο]έ Ζατᾶο]- 
Κελτεη Καπη. 

416. γηθήσειν: Υβ]. γου 4ετ Ὀπίει- 
σγε]ῦ ἄτερπέα χώρον 1 94 απᾶ Ι 
158 {. :Αἴδης - βροτοῦῖσι θεῶν ἔχθι- 
στος ἀπάντων. -- ῥα ]α. 

411 -- 5 458. 4696. 
418 ---  4ὔ9. 48π. Ὑρι. Ρ 128. 
419---425 --- ϐ 950-554. 

419. οὐδέ π]ολμῦ εἶπηια], πιῖξ 
παοΏ{ο]σεπάσςπι ἸΚοππθβεῖνθη Ῥατίῖο. 
πππησε]Όας γετραπάθη, βοηδῦ οὐδ᾽ 
ὥς, ἆθπι οι θε] Ώαξθγιᾶ ἀαβ Ῥατίῖςο, 
ζο]σῦ. --- ἑοῦ ϱ86ἶπθη 1160 θῃ. 

451---425. Ώα[5 ἆϊθβο Ύδ6γβο αἩβ 
ϐ 9590--δ4 Ἠϊ6ς απρ8βθεπά εἴπσε- 

Ἐ 459. 418. Ὑσι. τα 5οποῦεη αἶπᾶ, ετσιεὈί βἴο νου αἱ]1επι 
818 βαρέα στενώχοντα, πε]ο]ες ΥοἩ 
ἀθπι π8ο] 41925 αοξοτῦ σείδἰείεη 
Ἡσρβεεπογ αππιῦρ]οἩ σεδασί πετάεη 
Καππ, βοψ1ε ἆαταις, ἀαίς ἀῑε ἨΙευ 
αἱ ΡΥ]1ετ ζα ἀεηκεπάεη Μακίκίεας 
ππᾶ Α]αβιογ ἀοτο Βα]απαίπίθγ βἶπά. 
[Αηήαπς.] 

424, λήγε ταηδιαν, πὶθ πηοςὴμ ὢ 
906. χ 68: 11είβ τα]λςθηἨ. 

456. νυκτὶ καλύψαι, βοη8ῦ τοτα 
ἘἙππηὔ]]ετ 1π Νθβρε], Ἠ16χ πασοὮ επ- 
4ππσεπ πο Λ 680 τὸν δὲ κατ᾽ 
ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν 
νοιι Εππλᾶ]]εη ἵπ Τοάθρπαςβέ. 

456. δουπῆσαι, Ἠϊει ΟἨπΠθ6 πεσών, 
νψ1θ που Ὦ 6Τ9. -- ὓοη Ῥειάεῃ 
ταῖς ἤ ---ἤ επισοροησεβείᾳίεη Μὸσ- 
Ποβ]κεϊίεη πγηςομέ ο ζαπᾶολςεῦ ἀῑθ 
εταία, ἀῑο 2ηεϊίο παχ ἆαπη, ἨΘΠΗ 
ἀϊο οτβῦο 8ἶο] ηΙομΏ γετνιτκ]οηθι 
196, ἅαςδ 1ππ Ῥοβδμπιπιοπάο Μοῖν 
19ῦ επ Ῥοαϊπίσοεη σα πὔίπεν (ἀμύνωγν). 
Ἐτ πὔπβολῦ 8ἱ5ο απο απξ ἀἱε (9- 
{αἩν Ἠϊη «οἱὈβῦ Ζα {[8]]επ ἁἀπτοῖ 
{αρίετο Τηαί ἆεπ Ῥαϊπίσεη Ζα πᾶίσεη. 

40Π. Αἰσυήταο, τειβομ]εάεη νοὮι 
ἆθεια Β Τ98δ. 

4058. Ζποϊῖες Ηεπαϊδ[Ιομ: νο]. 4Τ59. 
᾽Αλκάθοον: Μ 98. -- ΜΙ γαμβρός 



90 19. ΙΑΙΑΔΟΣ Ν. 

πρεσβυτάτην δ᾽ ὤπυιε θυγατρῶν Ἱπποδάμειαν, 
τὴν περὶ κῆρι φίλήσε πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ 490 

ἐν µεγάρῳ' πᾶσαν γὰρ ὁμηλικίην ἐκέκαστο 
κάλλεῖ καὶ ἔργοισιν ἰδὲ φρεσύ τούνεκα καί µιν 
γῆμεν ἀνὴρ ὥριστος ἐνὶ Τρούῃ εὐρείῃ --- 
τὸν τόθ᾽ ὑπ Ἰδομενῆι Ποσειδάων ἐδώμασσεν 
θέλξας ὕσσε φαεινά. πέδησε δὲ φαίδιµα γυῖα' 486 

πι ο 

οὔτε γὰρ ἐξοπίσω φυγέειν δύνατ᾽ οὔτ᾽ ἀλέασθαι, 

ἀλλ᾽ ὥς τε στήλην ἢ δένδρεον ὑψιπέτηλον 
ἀτρέμας ἑδταότα στῆθος μέσον οὕτασε δουρὶ 

ἤρως Ἰδομενεύς, ῥῆξεν δέ οἳ ἀμφὶ χιτῶνα 
χάλκεον. ὕς οἳ πρόσθεν ἀπὸ χροὺς ἤρκει ὄλεΌρον' 440 

δὴ τότε γ᾿ αὖον ἄνσεν ἐρεικόμενος περὶ δουρί. 

δούπησεν δὲ πεσών. δόρυ ὃδ᾽ ἐν κραδύῃ ἐπεπήγειν, 
ἥ 3 

Ῥεσιππί εἶπε ρατεπίμείίρολε Ὀπίει- 
Ῥτεεπαπς ἆθρ πῦ ἔνθα 42 Ῥεβοπ- 
ΏΘΠΘΠ Βαΐσ68, πε]ο]ε εγεῖ τα]ῦ εὑρείῃ 
438 1μν Ἐπᾶς οττεῖο]ιθ. 

450. Ἐππίες ἨεπιϊςςἨ: νο]. ο245. 
-- φίλησε, Βιησι]ατ: Ζα Β 6θ8δ, Λοτ.: 
11εςΌς εχπίθβεηπ Ἠα{ΐΐς. 

451. ἔν μεγώρῳ: 50 Ίαησε οἵς τπἩ- 
νετπιᾶμ] ζα Ἠαιδο πατ. -- ὅμη- 
Λικίην ἐκέκαστο Ξ-- β 168. }Υβι. 
1 808. 

482. πάλλεῖ [α[οῦ Ἠϊθι ΖΠ8ΕΙΙΤΠΕΗ, 
σας 116 βροοϊαΙβῖεγΏ 168 1η δέµας 
παπά φυήν. 

484. ἐδάμασσεν τηῖῦ ὑπό απὰ Ῥαῦ. 
46 ῬεγρδοἨ, πε ποσ] Π 648, βοπεῦ 
1η ἀετ 04. 

456. Δέλξας Ἰπάεπι εχ ἀἱο Απρεη 
Ἰάλποία, ἆ. 1. ἆεηπ Αασεηπ ἀῑε ΕΑπιρ- 
χαιῦ παπι βἱοἩ ααξ επ ΟΡ]εκί σα 
τιομύεη απά ϱ8 Ζα ΕΤΚΕΠΠΕΗ: νε]. 
τ 48 {. Ί δ᾽ οὔτ᾽ ἀθρῆσαι δύνατ᾽ 
ἀντίη οὔτε νοῄσαιν. τῇ γὰρ θηναίη 
φόον ἔτραπεν. --- ὅσσε φαεινά, ης 
Ἠίθχ, βοπςῦ βἰθῖβ ὅσσε φαεινώ. -- 
πέδησε δέ, Ὀνετραπς αῑδ 4ετ Ραχ- 
Ποϊρία|κοηςἐτα]εβίοι (Φέλξας) ἵπ ἀ4άβ 
γεχραπα Ἠπίζαπη, 

4986. οὔτε φυγέειν ἀἱο Έο]σο νον 
πέδησε, οὔτ᾽ ἀλέασθαι νου Φέλξας 
ὕσσε: ἆ4ά εν ἆαδ Ἰεταπ]κοπιππεπᾶθ 
6 εβολοίς πολ βα], γοτπιοσμ{ίε ϱς 

ἤ ῥά οἳ ἀσπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιξεν 

π]οπὲ «οι ὑπᾶτος απβζαπεΙςἩθη, 
νθ]. 404 ὄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον 
ἔγχος. 

48τ. Ἐταίες ἨΗεπιϊβο 
Ζυηγεϊίθς -- ὃ 458. 

489. ἆμφί Αάν. τῖησς απ, ππα 
ἀϊιο Ἐταςί, ἀῑο εν Ῥεᾶθοξί: να]. Β 
44 θώρηκας ῥήξειν δηίων ἀμφὶ 
στήθεσσιν, βποἩ Β 416 Ἑμτόρεον 
δὲ χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαῖξαι 
αι. ῥωγαλέον. --- χιτῶνα χάλκεον 
--- θώρηκα. 

440. πρόσθεν, ᾱ. 1. Ώ{8]1ςν. --- 
ἀπὸ χροὸς ἦρκει ὄλεθρον Ξ- 0 δα. 

441. δὴ τότε γ’, οσεπεαίᾳ τα 
πρόσθεν, αΏοι π]οπό πετ αὐπᾶησίς 
τοπ ὃς: να]. Ρ410. 4101. ν 93. ο 338. 
χ 196. --- αὖον ἄνσεν: τα Μ 159 8, 
--- ἐρειπόμενος περὶ δουρί, ἱ5 ες 
Ζ6ΥΥΊβ8δ6η πιτάς ππα ἆθπ Ώρθεσ Ἠθχατη, 
τοηπ ἆθπι ολ αἰπρομτεπάθη Βρεοτθ: 
νρ]. Θ 86. Ρ 296. ὁ σττ. Ψ 90. ι 
894. --- ἐρείκω, πιχ που] Ρ 395. 

442. ἐπεπήγει Ἠ8τῦο βἷοῖ ϱἶπ- 
Βευοσὴ, 

449. ἤ ῥα Νθ]οἈθΒ ἀθΠὮ Ἠ"}. 
-- καί ας]. --- οὐρίαχον πελέμιζεν 
νρι. Π 612. Ρ 658, 4άςδ Εα[κεπάθ 
468 ῬΡρθςῬχθΒ οχσ1{έθ 116/Α, 
ἀαχοῖ 8οἴπθ Ζαοκεπᾶο Βαπεριηπρ 
(ἀσπαίρουσα). 

- Ρ 488, 



19. ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. 9ἱ 

ἔγχεος' ἔνθα δ᾽ ἔπειτ ἀφίει μένος ὄβριμος ᾿άρης. 

᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀύσας' 445 

»»4ηίφοβ’, ἦ ἄρα δή τι ἐισκομεν ἄξιον εἶναι 
η ον 2 λ / 2 λ / ” ο τρεῖς ἑνὸς ἀντὶ πεφάσθαι; ἐπεὶ σύ περ εὔχεαι οὕτως" 

δαιµόνι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐναντίον ἴστασ᾽ ἐμεῖο, 
ὄφρα ἴδῃ., οἷος Ζηνὺς γόνος ἐνθάδ᾽ κάνω. 
ὃς πρῶτον Μίνωα τέκε Κρήτη ἐπίουρον' 450 

Μίνως ὃ) αὖ τέκεθ᾽ υἱὸν ἀμύμονα «4ευκαλίωνα. 
ἀἄευκαλίων ὃδ᾽ ἐμὲ τίχτε πολέσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄνακτα 

Κρήτη ἐν εὐρεύῃ' νῦν δ᾽ ἐνθδάδε νῆες ἔνεικαν 

σού τε κακὺν καὶ πατρὶ καὶ ἄλλοισι Τρώεσσιν. 
ὧς φάτο., «Πίφοβος δὲ διάνδιχα µερμήριξεν. 4556 

ἤ τινά που Τρώων ἑταρίόσαιτο μεγαθύμων 
5 ἂψ ἀναχωρήσας, ἡἦ 

444 -- Ἡ 615. Ρ 699. ἔνθα δ᾽ 
ἔπειτα, Ψὶθ κ 29τ, ἆα, αἱ ἀῑο Βε- 
ππθραπσ ἆθβ Ώρεθτθβ ἴπι Ἠσθισεη 1Ἠτ 
Ζ1εἱ σοεβαπάεπ Παζία. --- ἀφίει μένος 
--Ἂρης Πείβ Απο ἆθπ νοιυγᾶτίβ- 
αἰγερεπάεηπ Ώταπσ ἆει Τιαηπο α]]- 
πιβ]]Ιο] (παρα ξ) {8Ἠτεη, ἴπι (16- 
ρεηεαίσ τα ἀει σεεραππίεπ ΠΙοπίαπσ 
ααξ ἆάπδ 21εΙ, ἆαπετ βοἶσπίο ἆοτ 
τοιτπᾶτίς αἰτεθεπάεη Κταξί 
εἵπ Ζἱ6]. ΆΑτοβ βε]ρεί ογθο]λεῖπὂ 
Ἠϊθι αἱς ἄεν Παπ2εηβοημγίησας, οἆθι 
ἄοει πεπϊσείεις Κτα[ῦ απᾷ Έ]ασ ἆεθτ 
Ἴβπσε Ὀρθβμπιπαῦ, Ζα μένος νρ]. Ρ 
5085. Τ' 202. 

446 --- 419. 
446. ή ἄρα: 7α Θ 256. δή παπ- 

πιθἩτ. τὶ αἀνετρῖιε]], Ιτσεηπά. --- 
ἐίσκω ἆπτε] Υεισ]εΙοπαπς βομ]16[ΒοΗ, 
νογπιπῖθη. --- ἄξιον εαΏβίαπβνιετί: 
πας οὔναςβ απάετες απ{π]ιθσί, σθ- 
πᾶσεπάες Ετραῖσ, Ῥτλδικαῦ τα 
ἀεπι {ο]σεπάεπ Άος, ο. Τη, ΒΙπη: 
Κδηπεη πῖτ (Αοπᾶετ) 68 ἆθηπῃπ ΠΠ 
πποΏ] Εῆτ εἴπεῃ σεπᾶσεπάεηπ Ἐγβαϊ” 
ΑΠςεμαεπὸ) Ζππι εάαηΚεν Ἡ 4Τ1. 

44Π. τρεῖς: ΟΙ Ίγοπαπε 868, Αρίος 
887, Α]]καίποος 454. --- ἕνός ἩΥΡΕε- 
ποτ 411. -- πεφάσθαι Ῥοτ[: τοῦ 
ἀ4α]ϊεσθῃ. --- ἐπεὶ - οὕτως πιοῖῖ- 
νϊρτυ επηἰςοεπια]άϊσεπα ἀἱο τοτπετ- 
Ρεπεπάε 5ροϊίεπάε Έχασε, πό Ῥ6- 
Ζα5 απ{ξ 414-416. 

448. δαιµόνι’, νετρ]οπάεῖοτς, 

πειρήσαιτο καὶ οἷος. 

βοίετη 6γ ομπο αναππᾶ σορταΒ]6 παπά 
ΒΙΟΏ βεῖπες Ῥί6σ6ς Ἀρετπορεη Παζ; 
η 6ηΏσεη ΑπβΟΠΙα(5 ἄἆαταπ ἀῑα 1ο]- 
σεηπᾶο Αποιάεταης. -- καὶ αὐτός, 
πο] βε1ρεῖ, εὔαῦῦ απάετηα ἄθπ Καπιρ 
πρ παν ᾖα Ἀροτ]αβεεπ. [οτῖρειβ 
μερῦ Ὀεῖί ἀἴθβετ Αποτάεταπς ἆαβ 
Ἠαπρίρεγιοπί ἀ65 (θάαπκεπς 1π 
4ει 449 ΑπρεβοΠΙοββεεπεῦ Ώτο]βππσ. 

449. ἐνθάδε Ἠϊετ π8οἩ Ττοία. 
450. πρῶτον, πο Υ 216, αἱς ογβίθᾳη, 

αἱθ ΑπηΜΕΥΤΠ ἀθς (θεομ]θολμέα. --- 
Κρήτη ἐπίουρον παπι Ἡ ἤ τζετ (Ἠθυτ- 
βοΟΣ) ἄρες Ἐτεία: ναι. Κ 88. -- 
ἐπίουρος, 1π Ἡ. παχ Πε, [Απβαπᾳ.] 

461. υἱόν αἱς Βολη. 
409. Ἐπείθς ἨειηΙββίοἨ -- 

νβ]. Ζ 206. 
454. πακόν ρτλάϊκανο Αρροεῖ- 

οι σα ἆθετι 7α εισβηπεπάεη Ο0- 
Πεκίμέ:ζαπι Ύ6χάδτβεῃ, --- πατρί, 
4ετ είαμν ]18πευ ἆατοι Γάοπιεπειαβ 
Β6ΙΠ6η ΦΟΥπ Ζα νετ]Ίετεη. 

Υ. 455-- 650. ΒοπατοπΚκαπιρέ 
αππι 4ἷ6 Πεῖοηπε ἆθβ Α]]αὔποοβ. 
Α1ΠθΙ88 παπά Τ4οπιθηθβ. 

456 -- 6 167. Απεῖιθν Ηεπι]εί, --- 
4 189. 

456. ἑταρίζω, παν Ἠῖετ απᾶ ο 885, 
Ἠ]εχ Μεά. 5ἱοὮ σαπι ἀε{ᾶπτίςη 
(Βεϊείαπᾶ) πεΏτη ΕΠ. 

45τ. Ἐταίθε ΗειηΙβο]: νρΙ. Κ210 
πα βοπ8ῦ. --“πειρήσαιτο, τρ]. 4 886: 
ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης. 

τ 18Ι. 
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ὧδε δέ οἳ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι. 

βῆναι ἐπ᾽ ἀἰνείαν' τὸν ὃδ᾽ ὕστατον εὗρεν ὁμίλου 
ἑστεῶτ᾽: αἰεὶ γὰρ Πριάµμω ἐπεμήνιε δίω. 

2,2 

οὔνεκ ἄρ 

460 

ἐσθλὸν ἐόντα μετ ἀνδράσιν οὔ τι τίεσκεν. 
ἀγχοῦ ὃ᾽ ἱδτάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα” 

».4ἰνεία Τρώων βουληφόρε. νῦν σε µάλα χρὴ 

γαμβρῶ ἀμυνέμεναι. εἴ περ τί σε κῆδος ἱκάνει. 

ἀλλ᾽ ἔπευ, ᾽ἀλκαθόω ἐπαμύνομεν. ὅς σε πάρος γε 
γαμβρὺς ἑὼν ἔθρεψε δόµοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα" 

τὸν δέ τοι Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἐξενάριξεν." 

ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα Βυμὺν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν. 
βῆ δὲ μετ Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς. 

ἀλλ᾽ οὐκ Ἰδομενῆα φόβος Λάβε τηλύγετον ὅς, 
ἀλλ᾽ ἔμεν᾽. ὡς ὅτε τις σὕὓς οὔρεσιν ἀλκὶ πεποιθώς. 

ὕς τε μένει κολοσυρτὸν ἐπερχόμενον πολὺν ἀνδρῶν 

χώρω ἐν οἰοπόλω, φρίσσει δέ τε νῶτον ὕπερθεν' 

ὀφθαλμὼ ὃδ᾽ ἄρα οἳ πυρὶ λάμπετον' αὐτὰρ ὀδόντας 

4656 

4Τ0 

θήγει., ἀλέξασθδαι μεμαὼς κύνας ἠδὲ καὶ ἄνδρας: 

468 -- Ἡ 9. ΤΠ 66895 απᾶᾷ ἹΙπ 
4ει Οα. 

459. ἐπ᾽ ἀΑἰνείαν, παπι 1ππ Ζα 
βεῖπεπι Βοϊκίαπά  Πετρεϊραπο]εῃ. 
Βοπβῦ {ο]σό πᾶεἩ ἆθπι Εογπιε]γθγ5θ 
408 τυσε]πιβ[εῖσ πι ἹΙπβηϊαν ἆῑε 
ᾳυγαῖζθ ἀετ γοτῃετ ῬεσεΙεππείεηπ Μὸσ- 
Πομ]κεϊίεπ. --- ὁμίλου εἶπ ]οκα]ετ 
6οπείῦιν ἀθς Ῥετεῖο]μβ, σα ὕστατον, 

460.  ἑστεῶτα, απιμᾶαασ ἆα- 
βἰολοπα. -- ἐπεμήνιε, πι Ἠ16Υ. 
Άαζ εἶπθο σαπ1β8ο Ενα μ{ᾶῦ ΖπνΙδοΏιεπ 
Αιιομίςεβ) (θδομ]θοπί απά ἀεν Έα- 
ταῖ]ο ἀες Έτίαπιοἳ ἀεπ[εῖῦ βδοηςδῦ πχ 
οσα Υ 906---δ08. 

461. μετ ἀνδράσιν, 7α ἐσθλὸν 
ἐόντα βἰαϊσοιπᾶ, πε Π 493: τα 
ϱ 964. 

468. Αἰνεία --- βουληφόρεΞ-ΞΕ 180. 
Ῥ 486. Ύ΄ 88. 

464, γαμβρῷ ἆεπι ΒΟἨΝαΡοΣ, 
πνο Ε 474, ΑΙ]κάΐμοος. ---"ἀμυνέμεναι 
τοι Βομαία ἀον Ἰμαίομθ. ---εἴ πέρ 
τι ΝΕΏἨ ΔΠ4ΕΤΒΙΥσεπά. -- κῆδος 
βροο1ε]] Βομπιετζ ἤνεγ ἆεπ Τοὰ γοη 
γοτκαπά[θη. 

460. ἐπαμύνομεν Κον. 
406. Ὑρ]. 41 998. 

4τ6 

8086 -- Ῥ 14.5. Τ ους. α ο05. 
7, 51. 4 804. ϱ 150. 

469 -- 99τ, αῦθι µετώ Ἠϊ6ι 1π 
ΓαΙπά]ΙοΏθπι ΒΙΠΠ6. 

410. φόβος Λάβε, νβι. 4 405: 
Ε ασ, πο Βατοπί, νε]. 481 
δείδια. --- τηλύγετος ον ος 838 
τηλύ«-ετος 2) {ετη]ἁλτῖς ᾱ- 1. ἵπ ερᾶτετ 
18ἨτεἩπ, ἆθπι Α]ίετ ἆε5 Ὑαΐετς σε- 
Ῥοτθη, Ἰμος: οἶη νοιζᾶτίθ]ἔον Κπαθο. 
[Αημαπα. 

4ΤΙ. σαι γεχρσ]αῖίοὰ ἆἄ 968. 
ὡς ὅτε πο οἵηπη απ]. 

4τ5. πκολοσυρτὸν ἐπερχόμενον: 
να]. ΛΙ 143, πολοσ., πας απ ἀἴθεεπ 
Ῥοεϊάειπ Ῥ{ε]]εη. 

4195. Ἐχτείος Ἠεπιϊδζιοα -- Ρ 64. 
--- νῶτον Ἀοοαπδ. ἆ65 Ὀθβοπάθγη 
Τεῖ]ε: νβ]. τ 446. -- ὕπερθεν 
οῦθστ]αίτὮ, νοταπβεπαα]οἸοπάθτ 
Ζαεβαἱσ σι νῶτον. 

414. Ὀοι Ώπα] ὀφθαλμώ παν Ἠ]6ς 
απά ΙΤ 608, 5οηδἱ ἄροτα]] αν Ῥ]ατα]. 
-- πυρὶ Λλάμπετον: ναδι. 4 104. 
31 4060. 

415. θήγει: 4 416 θήγων Λευκὸν 
ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι γένυσσι». 
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ὡς µένεν Ἰδομενεὺς δουρικλυτός, οὐδ' ὑπεχώρειν, 
Αἰνείαν ἐπιόντα βοηθόον᾿ 

5 ος , αὖε δ᾽ ἑταίρους. 

᾿σκάλαφόν τ᾽ ἐσορῶν ᾽άφαρῆά τε «4πΠίπυρόν τε 
ἸΜηριόνην τε καὶ ᾽Αντίλοχον, µήστωρας ἀντῆς' 

τοὺς ὃ γ᾿ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
»δεῦτε, φίλοι, καί μ οἴω ἀμύνετε' 

480 

δείδια ὃδ) αἰνῶς 

Αὐνείαν ἐπιόντα πόδας ταχύν., ὕς µοι ἔπεισιν, 

ὃς µάλα καρτερός ἐδτι μάχη ἔνι φῶτας ἐναίρειν' 
καὶ ὃδ᾽ ἔχει ἤβης ἄνθος. ὅ τε κράτος ἐστὶ µέγιστον. 
εἰ γὰρ ὁμηλικύη γε γενούµμεθα τῶδ' ἐπὶ θυμῶ: 4856 

αἶφά κεν ἠὲ φέροιτο μέγα κράτος ἠὲ φερούίµην.΄ 
ὡς ἔφαθ'., οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἕνα φρεσὶ θυμὺν ἔχοντες 

πλησίοι ἔδτησαν, σάκε᾽ ὤμοισι κλίναντες. 

Αἰνείας ὃ᾽ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν. 

«4πίφοβόν τε Πάριν τ) ἐσορῶν καὶ ᾿ἀγήνορα δῖον, 490 

οἵ οἳ ἅμ ἡγεμόνες Τρώων ἔσαν' αὐτὰρ ἔπειτα 

Λαοὶ ἔπονθ', ὡς εἴ τε μετὰ κτίλον ἔδπετο μῆλα 
πιόμεν᾽ ἐκ βοτάνης' γάνυται ὃ᾽ ἄρα τε φρένα ποιµήν᾿ 

416. οὐδ᾽ ὑπεχώρειν ραχθπ{ΠθΒΙΒΟΙ: 
Ζα 4 950. 

4ττ. βοηθόον, πιαχ Ἠεγ ππὰ Ρ481, 
-- ἀρηίθοον, 4εη Κα τη Ῥ 18 ΟΠ Θ]- 
1επ, 1π πασμάτᾶοκΗεμετ Ῥέε]]απᾳ, 
νΊο 485 πόδας ταχύν. -- αὖε δ᾽ 
ἑταίρους -- 4 461. 

418. Ὅαι. Ι 85 48. 
4τ9 --- 95. 

480 -- 94. 

481. μ᾿ οἵω -- μοὶ οἵω, πε ὃ 961. 
κα Ρ. 1, 4, 6. οἵω Ξ οἰωθέντι. 
- δείδια δ- αἰνῶς -- ζ 168. 

482. ὃς µοι ἔπεισιν, ερεχεσε[ίβο]ιθ 
ΑπβζΙηταηρ τοη ἐπιόντα: νρ]. α 800, 
4ἀασεσεπ ἀῑεπι ἆετ 488 Ῥο]σρπᾶε 
αεί Ἠε]βθνδαῦΖσ ππαδεηϐ]ΙοἩ Τατ 
Μοβνίεταης τοη δείδια. --- ἔπειμι 
πας Ὠαδν Ἱπ [αοἰπά]οπεπι ίππο, 
νθ που Ρ Τ40 Ε. 

484. καὶ δέ απᾶ ααςἩ, αππὰ 
ἄθεχάῖθφ. -- ἄνθος, πα Πίος 1Π 
Ἀρετίασεπαπι ΒΙΠΠ86. --- πρώτος ἐστὶ 
µέγιστον --- Β 118. Ι 96. 899. 9 998. 
811. α Τ0. ε 4Δ. --- Ιάοπιεπειςδ γατ 
μεσαιπόλιος: 961. 

495. εἰ γάρ ἨΓαπας]βαῦ2, ἆθπι νοι- 
Ἠετσεπεπάεπ ἀεάαπκεπ ααγπιάθ [δε] 
ἈησθβοἩ]οβ8εη, Ζα ἆθεπι 6Υ 1π αἀνοι- 

ΑπιςεΙβ, Ἠοπιετ Τα. ΤΙ. 1. 

βαθϊνεπι Ὑαγμᾶ]έπῖς «ζ6ῦ. ὀμηλικίη, 
4αβ Αραἰτακίαπι Κκο]]εκν: ΑΊΤοχ8- 
ΒΕΠΟΒΡΘΠ, πΙθ β 1ὔ8, ἀπτοῇ γέ 
Ῥείοπῦ 1πι εσθηβαίζ 7 ἔχει ἤβης 
ἄνθος 484. --- τῷδ' ἐπὶ θυμῷ 7Ζα 
ἀϊθςθπι (πιθίποπι) Μιαίο Ἠίπσα, 
πε π 99. ω 511. [Απμαηρ.] 

486. Ὑσ]. Σ 908. αἶψά κεν κτὲ 
ραταίαἰκβοπετ Ναοβεαΐκ. ΒΙΠΠ: 80- 
{οτῇ, ομπθ Βθβίππεπ ιπᾶ οἨπα 
ουατο Ηῆ]ίο σα Ώθαπβρτασπθη, πᾶτᾶς 
10Ἠ 4επ Καταρέ Ὀδσίππεη, πο απο] 
4ετ Απβσαησ β6ἶηπ πιῦςλίθ, 

481. ἕνα φρεσὶ Θυμὸν ἔχοντες: 
τα Ο Π10. 

488 -- 4 ᾖΌ9δ. πλήσιοι ηἈ]ποθ 
:οἰπαπάςτ”. 
πο ο ο 

490. Ὑαἱ. Μ 988 
491. ἔπειτα ἆ8π8οἩ, π8οἩ ἆθῃ 

Εὔλτετη. 
499. ὡς εἴτε παῖξ [πάᾶ,. Αοτ. (οπ8ῦ 

πηῖὲ ΟΡύ.: Ζα Β Τ80), ποπαῦ εἶπ εἵτ- 
Ἴθ]πετ νΙτκ]1οἈετ Ρα] σεφεῦζέ 
ντα. --- πτίλον: νσ]. ΙΤ’ 196 ππᾶ 
448 Π. [Απμαπσ.] 

498. βοτάνης, παχ Πΐθχ ππᾶ κ 411. 
-- γάνυται Ώϊβ ποιµήν: νο]. 6 ὅ59. 

8 
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ὡς Αἰνεία θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γεγήθειν. 
ὡς ἴδε Λλαῶν ἔθνος ἐπισπόμενον ἑοῖ αὐτῶ. 495 

οὗ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾽άλκαθόω αὐτοσχεδὸὺν ὡρμήθησαν 
μακροῖσι ξυστοῖσι' περὶ στήθεσσι δὲ χαλκὺς 
σμερδαλέον κονάβιζε τιτυσκομένων καθ ὅμιλον 
ἀλλήλων. δύο ὃδ᾽ ἄνδρες ἀρήιοι ἔξοχον ἄλλων. 
Αὐνείας τε καὶ Ἰδομενεύς. ἀτάλαντοι 4ρηι. 600 
ἴεντ᾽ ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέι χαλκῶ. 

Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀκόντισεν Ἰδομενῆος᾽ 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύαοτο χάλκεον ἔγχος. 
αἰχμὴ ὃδ᾽ ἰνείαο κραδαινοµένη κατὰ γαίης 

ς2 2 2 2 / 

ὤχετ', ἐπεί ῥ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὺ χειρὸς ὄρουσεν. 506 

᾿Ιδομενεὺς ὃδ᾽ ἄρα Οὐἰνόμαον βάλε γαστέρα µέσσην. 
ῥῆξε δὲ θώρήκος γύαλον, διὰ δ ἔντερα χαλκὺς 
ἤφυσ᾽' ὁ ὃδ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαΐῖαν ἀγοστῶ. 
᾿Ιδομενεὺς ὃ) ἐκ μὲν νέκυος δολιχόσκιον ἔγχος 

“ο ἐσπάσατ᾽. οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ ᾖδι0 
ὤμοιιν ἀφελέσθαι' ἐπείγετο γὰρ βελέεσσιν. 
οὐ γὰρ ἔτ ἔμπεδα γυῖα ποδῶν ἦν ὁρμηθέντι 

2 2 οὔτ᾽ ἄρ) ἐπᾶῖξαι μεθ’ ἓὺν βέλος οὔτ ἀλέασθαι" 

494. Ἰπάστι ὧς απ ἆθπ Ιείσεεη 
Ζαρ ἆάς Ψεισ]εῖομς (γάνυται κτὲ) 
απ]κηΏρ[ί παπά απο ἀ1θβεῃ απξ ἆῑε 
νοτ]Ιεσεπάε βΙζπαίίοη απηπγεπάεῖ, εχ- 
σιεὈί βἶοΏ εἶπ Ώορρε]νετρ]εῖο, πῖο 
4 6.58. Μ145 Π. Ο 6288. 

4956. ἐπισπόμενον Ῥαγΐῦ. Αον. 8101 
αηΏφο]ι]1ο[καπά. --- ξοῦ αὐτῶ, πα 
ὃ 98. 

496 --- ὤρθ. Ζπεῖίθε Ηεπι]είῖοἩ -- 
Ῥ 5980. οἳ δέ Ῥεϊάε Ηεειγπαπί{εη. --- 
ἀμφί Ἰο]α]: πι. 

40Π. Ζηεῖζες Ηειπϊβ]οἩ -- Φ2564. 
498. Ἐπτείος Ἠεπηϊκίο] - Β 406. 

ὦ οὔὔ. -- τιτυσκοµένων: τα 948. 
499. ἀλλήλων γοἩ τιτυσκοµένων 

αὐλᾶπσίᾳα, νο 78. --- δύο πας ἀθπι 
Ῥ]ατ, ἄνδρες: σα ΙΓ 116. --- ἀρήιοι, 
Αὐνιραί γοηπ ἄὤνδρες, παν Ἠϊθυ. --- 
ἔξοχον ἄλλων, 7α ἵεντο 601. 

σοι --- Ππ που 
509. Ὑρι. 409. [Αημαηρ.] 
508. Ὑρι. Ζα 184. 
504. 606 -- ΙΤ61ἱ4. 615. κραδαινο- 

µένη πηζ ὤχετο Να ἴπι ο απσο 

ᾳε{αΏτεπτ. -- κατὰ γαίης 1η ἀῑε 
Ἐτάς ἨϊπαῦὮ, πο 4 968. 
506. Ιάοπιεπειε Ἠαίίε οβεηΡασ αξ 
Άποας ἆεπ Άρεετ σοτ]ο]μζεῦ. 

607. 608 -- Ρ 814. 916. γύαλον: 
ζα 985. --- διὰ τα ἤφυσε, εἱφεηΏ]ῖοἩ 
ἀατοΏδοαδρ{ία, π]έβεσαρ απξάαε 
Ἠθιγοναίτόπιοπᾶο ΕΒ]αί ἆ. 1. ἆαπτο]- 
ΤΙΓ8: νσ]. τ 4ὔ0. διὰ Ῥὶς ἤφυσε -- 
5 61. 

6δ08-- 4425. Ν 520.5 465. Ρ 915. 
51015. -- Ε 6514. 
619. Ἐπείος Ἡοπιίβίοῃ -- 0207. 

γὰρ πᾶπα]1οἩ, σαν Ἐτκ]άναπρ ἆοβ 
γοτμοεισομεπάθη: σα ΘἴΠπθ6Ία ἨΘΙΘΗ 
Αποτι, απι ἀ4ῑε 886Ἠοβ8θ παπα 
αὈζαπγομτον, {ομ]ζο 1μπαι ἀἱε ΚταΠ.. 
-- γυῖα ποδῶν 4ο ἄ6ε]θπ]κα ἆ6θγ 
Ἐῆ[δα, ϱο παν Ἠϊον. --- ὁρμηθδέντι 
ἀαπι βἶοιμ ἵπ Ῥαψεραπρ βείΖθηάση, 
ᾱ. 1. ποππ 6 Ζα πθιεπ Απρτῇ 
Ἠᾶ{ίο νοιρεµοθἨ πο]οῃπ. [Απμαηρ.] 

619. Ὠ]ο Ἰπβπϊινο Ὀομοϊοππθηι ἀἱ6 
πιὸὂρ]ιο]ηο Εοὶρο: ἁἀαῖς οτ Ἠδδίθ 
-- Κκὔπποῃ. -- ἐπᾶϊξαι μεθ) ἓὸν 
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ν΄ ὃὁ Α.Σ , λ νά λ - 
τῷ ῥα καὶ ἐν σταδύίῃ μὲν ἀμύνετο νηλεὲς ἤμαρ. 

τρέσσαι ὃδ) οὐκέτι ῥίμφα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο. 516 

τοῦ δὲ βάδην ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῶ 

«Πίφοβος' δὴ γάρ οἳ ἔχεν κότον ἐμμενὲς αὐεί. 
ἀλλ᾽ ὅ γε καὶ τόθ᾽ ἅμαρτεν, ὁ δ᾽4σκάλαφον βάλε δουρί, 
υἱὸν ἐνυαλίοιο" δι ὤμου ὃ᾽ ὄβριμον ἔγχος 

ἔσχεν., ὁ δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαΐῖαν ἀγοστῷ. 520 

οὐδ) ἄρα πώ τι πέπυστο βριήπυος ὄβριμος ἄρης 

υἷος δρ πεσόντος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ, 
ἀλλ᾽ ὅ γ᾿ ἄρ) ἄκρῳω Ὀλύμπω ὑπὺ Ἰχρυσέοισι νέφεσσιν 
ἧστο, «4ιὸς βουλῇῆσιν ἐελμένος, ἔνθα περ ἄλλοι 

ἀθάνατοι 9εοὶ ἦδαν ἐεργόμενοι πολέμοιο" 696 

οὗ δ) ἀμφ ᾿4σκαλάφω αὐτοσχεδὸν ὠρμήθησαν. 
«4Πίφοβος μὲν ἀπ᾿ ᾿4σκαλάφου πήληκα φαεινὴν 
ἤρπασε, ἸΜηριόνης δὲ 8οῶ ἀτάλαντος ᾿ἄρηι 

δουρὶ βραχίονα τύψεν ἐπάλμενος, ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὺς 
αὐλῶπις τρυφάλεια χαμαὶ βόμβησε πεσοῦσα. 

βέλος, νσΙ. 4 9ῦτ, Ὠϊπίεν β6ἴπθΙη 
ἄθεσ]ιοῖς Πο θ{πβΜἄσπιθη, τη 
ἆθι Απονιηοτισβθἴσεη.--- ἆλ έασθαι, 
ἀπτο]ι οἴπεῃ Ὄρταπρ Ζαχ Βε]ζο {οἶπά- 
Ἠο]εη (8εοποββδεπ ααβπ6ΙςΏρη, 

814. τῷ ῥα καὶ ἀ4αταπ ἆθηπ 
απςοἩ, πο 866. -- ἄνοῖιιες Ηεπιῖ- 
Α0οἨ -- 4 484. 6δδ. 

616. τρέσσαι 11{. ἆετ πιὂσ]Ιοπαεη 
Ἐο]ρε: ππα ἀῑο Ε]αποπί σα ετ- 
ρτοεῖί{εη, πας Ναοπάτποκ Υοταηρθ” 
φύθ]]6 η Εεαεπραῖς Ζα ἐν σταδίῃ 
--- ἀμύνετο. --- ῥίμφα τ88οἨ(σεπαρ), 
Ζι πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο Ξ- ΡῬ 
τοῦ. 

616, Ὑσ]. Ἐ 461. βάδην, παχ Ἠ16χ, 
ἵπ Ῥουπντιτς, Ῥολμτιῦ {τν Βομτιζῦ: 
να]. 4 546. -- Ὀπεῖιον Ηεπι]β[]ο]: 
Ζ7α ἄ 496. 

δ1Π. δὴ γάρ ἆθηππ β6Ἀοπ, ποῖ] 
[άοπασπεπς Ῥοτθῖῦβ ππεηγετο οτ]εσί 
απᾶά 1Ἠππ αο]ρεί 446 Π. Ἰδππεπά 
Ποταπεσε{οτάετί Ἰαΐζε. --- ἐμμενὲς 
αὐεί -- Κ 3961. 964. ι 9386. φ 69. 

618. Ειτείες ΗεπαΙαῦοὴ -- 6 8911. 
καὶ τότε, πιο 402 Π. 

519. 520 -- 5 45Ι. 402. 
ὔ50. ἔσχεν, τα Ἐ 100, παπι ἀῑε 

Ἠϊοπίαπς, ἆταπσ. 
Υ. 621-- 516. Καπιρί αππι ἀἷθ 

550 

ΤοαῖοιΏο 4θξ ΑΦΚαΙαρΠοβ. Τη4- 
ἴρηπ 465 Μαετίοπθβ ππᾶ Απ 
19οσ]οβ. 

651. οὐδ᾽ ἄρα πώ τι, ψίε Ρ 401, 
παπά ποςὮ σατ πΙολ{ ταῖς ῬΙαβαΡ{. 
πέπυστο παζίαοΚαηπᾶε, ψὶίο Χ 491: 
ἀϊεδο {επιροτα]ε ΒεβΙππππαησ 1 ἵπα 
ΦπεΒΙΙΠΙΕηΠαΗΡΕ6 παχ οττᾶρ]ομ, 
ΨΓΘΏἨ ΠΙ8Η 5ἷθ πη]ξ ἆθπι 696 Εο]σοπάθη 
νοατρίπἀεξ: ποςἩ εἶθ Ατθς τοπ Τοᾷθ 
βοῖπθς Ῥομπθε Καπᾶε Παίξε, επῖ- 
Ῥταππίο 8οποη ἆοτ Καπιρί ππι ἀἷς 
Ἰμείοια. τει Ο 110 Ε. ετ[Ώμτὺ ΑΤθβ 
4εηπ Ὑοχσαπα ἀπποἈ Ἠετα. -- βρι 
{πνος, παχ Ἠ16χ.. [Απβαηρ.] 

638. ἄκρῳ ᾿Ολύμπῳ, παχ Ἠ16σ. --- 
ὑπὸ χουσέοισι νέφεσσιν, ἀἷε Ἠϊει 
ἄρετ ἀθπα ΟἼψπιρ απεσερτεϊθεῦ ᾳθ- 
ἀαοτί ποτάεη, Καππι 1πι ὙΜιάθι- 
βρταοἩ η ζ44 8. αἴθρη πέπταται 
ἀνέφελος, Λευκὴ ὃδ᾽ ἐπιδέδρομεν 
αἴγλη. 6οἰάεπα Ἠο]κεπ πνῖε 948. 
Σ 2056. 

654. βουλῇσιν: Θ 1 Ε. -- ἐελμέ- 
γος 818 εσύ ελμένος νοη εἶλω. --- 
ἔνθα περ ἄλλοι: σα 7 9Τ9. 

696. ἦσαν βἶσο]ι Ὦε{απἀθη. 
6260 -- 496. ὅρδ --- α05. 
680. αὐλώπιςπαι{Υ1β1ετ]ὅὄοἈθγη 

ΝΘΤΑΘΏΘΗ. -- τρυφάῶλεια (818 τε- 
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Μηριόνης ὃ᾽ ἐξαῦτις ἐπάλμενος, αἰγυπιὸς ὥς, 
ἐξέρυσε πρυμνοῖο βραχίονος ὄβριμον ἔγχος. 

ἂψ δ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάξετο. τὸν δὲ Πολίτης 

αὐτοκασίγνητος, περὶ µέόσω χεῖρε τιτήνας. 
ἐξῆγεν πολέμοιο δυσηχέος, ὄφρ᾽ ἴκεθ) ἵππους 686 

αλ ὠκέας, οἵ οἳ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 
ἔστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ᾽ ἔχοντες' 

οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα, 
τειρόμενον’ κατὰ ὃδ᾽ αἷμα νεουτάτου ἔρρεε χειρός. 

οἳ δ᾽ ἄλλοι µάρναντο. βοὴ ὃ) ἄσβεστος ὀρώρειν. 540 

Αἰνείας ὃδ᾽ ᾽ἄφαρῆα Καλητορίδην ἐπορούσας 

λαιμὸν τύψ’. ἐπὶ οἱ τετραμµένον, ὀξέι δουρί: 
ἐκλίνθη ὃδ᾽ ἑτέρωσε κάρη. ἐπὶ ὃ) ἀσπὶς ἑάφθη 
καὶ κόρυς., ἀμφὶ δέ οἳ Δάνατος χύτο Δυμοραϊστής. 
᾽άντίλοχος δὲ Θόωνα µεταστρεφθέντα δοκεύσας δ4δ 

οὔτασ) ἐπαΐξας, ἀπὺ δὲ φλέβα πᾶσαν ἔκερσεν. 

τρυφάλεια) Ηο]πι πι]{ νίετ Βᾶ- 
σ6]π, πε]οἈθ 8ἱοἩ Ῥατα]εὶι ὕθετ 
ἀἱο Ηεϊπικαρρθ γοη τοτη παο] ἨΙπ- 
ἴθη ογβἰγοο]ίθη. --- χαμαὶ βόμβησε 
πεσοῦσα -- σ 99Τ. Π 118. 

6381. ἐξαῦτις: Μοτίοηθς πιπ{8 89ο 
νοχμεχ αὔπας Ζατήοκσεπίοπεπ 861Ἠ, 
οἴπα ππι ἆθπ Ἠοίπι ἆεπ Βαϊηίσεη 
σα Πρετςθεβεῃ. 

689, πρυμνοῖο βραχίονος ἆθπι 
Ἀπα[κογβίεη Ατπα, πα]ιθ ἀετ Βομα]ζεχ, 
Ο,θτατπι, πιο ΠΠ 928. 

ὄ88᾽ --- 166. τὸν δὲ: ΏεἴρποβοἈ. 
-- Πολίτης: Β πο. 

ὅδ4. περὶ µέσσῳω παπι ἆῑρ ΜΙ50ε 
βοἶπθς 1:6ἱ065. [Αππανς.] 

ϱ8ὅ-- 638 --- α 429--453. 
690. δυσηχέος: 7Ζὰ Β 686. 
Ό9π. ποικίλα: ἄ4 956 ποικίλα 

χαλκῶ. 
688. βαρέα στενάχοντα -- 6 9894. 

Ν 49. 452 ππὰ 1π 4εχ 04. 
ῦδ9. τειρόµενον Καπβ8] Ζα στενά- 

χόντα: νοΥ ΒοΠπιθεχζθη. --- κατὰ 
Λάν. πθοταῦ ζα ἔρρεε.--- χειρός Αττη. 

540 - 169. 

641. ᾽Αφαρῆα: νβ]. 418. 
45, ἐπὶ οἱ τετραμµένον, 71 ἄφα- 

ρῆα, οι ἀοσεηβαίς Υοη µεταστρε- 
φβείς. 

δ45δ. ἸἨτβίοε» Ηεπηθαοἃ -ᾱ-- χ ΙΤ, 

νσ]. τ 4Τθ, Ἀψειίεε: νρι. 5 419. 
ἑτέρωσε απί{ ἆῑο (εἴπε) Βοαϊζῦε, νρ. 
6 906. Ψ 697. Ἰΐθτ πολ] ἀῑε τεοΏίε, 
πγθσεη ἀθς Εο]σεπάεῃ. --- ἐπὶ ἆαπα, 
ηΒΟΝ. --- ἑάφθη, Ώιν Ἠῖθν απά 
419, ΑΟΥ. γοη 6ἴηθπι ΒίΑΠΙΠΙ «απ-, 
46 πο] ἆθπι τοάαρ]οιετύθη ώπτω 
σααταπἀε]εσῖ,αιε ἐ άφθη,πατᾶς 
σοπφοτ{θη, πι ἐπί 116ἱ πβο]Ἡ 
(αι18). απξ ἀἱεεθ]ὈοοῬ Βαῖξθ. Ιπάσπι 
46 Ἠε]ά τοτη απι Ἠα]καο σείτοβεῃ 
ντα, 1050 βἱοι ἄῑε Βε[θεεβσαπς ἆες 
Ἠε]πιος απίεχ ἆθεπι Ἠαίεο απ ἆετ 
Ἠε]πι {816 αρ]είοα, Ἰπάεπι ἆθτ 
Μαπη {{. [Απμαπς.] 
44 -- Π 414. 680. ἀμφὶ Αὰν. 

ΥΙΠΕΦΒΗΤΗ. 
646. Θύόωνα, ΛΜ 140 απίοι ἆθπ 

Μαπποη ἆθβ Αβίο8. --  δοκεύσας, 
ψ]θ Π 918, 1Π5 ΑΛιασο σο{α[αῦ λαῦεπᾶ, 
ᾱ. 1. ἆα ει Ὀεορασ]πίεῦ Ἰαῦθε, ταῖί 
ῬτάάΙ]καθίνεπι Ῥαταοϊρ µεταστρε- 
φθέντα 7απι ΟΡ]εκῦ, 

640. φλέβα, παν Ἠϊει. Ες παν 
ποςἩ ζαχ Ζαἶς ἄες Ηϊιρροκταίζες οἴπθ 
νοτρχεϊζθίο Απείομε, ἆῑίς ες νῖοτ 
Ῥαατο στὂ[είοτ ΒΙπίαάενη ϱεῦθ, Ὠ88 
ογκίο Ῥααν ο]]σο Ἰϊπθεπ απδ ἆθπι 
Νασκαηπ ΚοΠΙΙΙΘΠ παπά σα Ὀθίάεν 
Θοΐΐοπ ἆθΒ Ἠήο]σναίς σα ἆοθπ Ηϊ[- 
{οι απά Ἰεπάεν Ἠπαμβίοίσου. Ώαχ- 

“φως κή 

ο πα ο... πο ο μωη”- 
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ἤ τ) ἀνὰ νῶτα Θέουσα διαμπερὲς αὐχέν) ἱκάνει' 
τὴν ἀπὺ πᾶσαν ἔκερσεν. ὁ δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίῃσιν 
κάππεσεν, ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας. 
᾽Αντίλοχος ὃδ᾽ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε᾽ ἀπ᾿ ὤμων ὅδο 
παπταίνων' Τρῶες δὲ περισταδὺν ἄλλοθεν ἄλλος 
οὕταζον σάκος εὐρὺ παναίολον. οὐδὲ δύναντο 
εἴσω ἐπιγράψαι τέρενα χρόα νηλέι χαλκῶ 
᾽Αντιλόχου: πέρι γάρ ῥα Ποσειδάων ἐνοσίχθων 

Ἴέστορος υἱὸν ἔρυτο καὶ ἐν πολλοῖσι βέλεσσιν. ὅδδ 
οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ἄνευ δήίων ἦν, ἀλλὰ κατ αὐτοὺς 
στρωφᾶτ”' οὐδέ οὗ ἔγχος ἔχ ἀτρέμας, ἀλλὰ μάλ᾽ αὐεὶ 
σειόµενον ἐλέλικτο" τιτύσκετο δὲ φρεσὶν ᾖσιν 
ἤ τευ ἀκοντίσσαι ἠὲ σχεδὺν ὁρμηθῆναι. 

ἀλλ᾽ οὐ ΛῆΦ᾽ ᾽αδάμαντα τιτυσκόµενος καθ ὅμιλον 560 
᾿σιάδην, ὃ οἳ οὗτα μέσον σάκος ὀξέι χαλκῷ 
2 / ς ’ 2 / ’ μη 2 ἡ ἐγγύθεν ὁρμηθείς' ἀμενήνωσεν δέ οἳ αἰχμὴν 
κυανοχαῖτα Ποσειδάων., βιότοιο µεγήρας. 

καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ μεῖν) ὥς τε σκῶλος πυρίκαυστος, 

αα{ξ βοπεϊπῦ ἆῑδ Ἠϊες Το]σεπᾶο Βε- 
βεΏτείῦαης Ἠοπιθτβ Ώεζορεη πετάεπ 
Ζα ΠΙΠΒΒεη. 

δ4π. ἀνὰ νώτα ἀἄεπ Ἠῆσκεπ 
Ἠϊπατι{, -- διαμπερὲς ἴοτῦ απ 
{οτζ, οιπο Ὀπίαοτρτεεπαπς, Ζα 
Θέουσα. 

648. Ζηοῖιθρ Ἠεπιίεο]Ὦ -- 45092, 
ναι. Ο 484. Τ 989. σ 898. --- 649 
-- 4 Όρὸ. 

550 -- “ 5δ0. 
551. περισταδόν, ηατ Ἠ16Υ. 
552. παναίολον, τοπι Βομι]άε πατ 

Ἠ16χ. 
558. εἴσω, οἶππάτίς, οππθ Ὑετ- 

Ῥαπα ἀετ Βεπεσαης (ἀτιησεπᾶ): ααξ 
4εσ Ίππθτεη Βεῖθο ἀε5 Βομ]]άθΒ. --- 
τέρενα χρύα ἆεᾳπ Ιαπρεπά]]ο]ι 
βοΏ πε]]οεπάςεπ Κδτρετ, ρελπί 
Ἀαξ ἀἱε πιαβκα]όβο Ἡππάαππρ ἆἀος 
Κὔτρειραιε, Ίο ὤ 351. Ἐ 406. 

564. πέρι Αάγν. τῖηρς, ἄρετα]], 
6ερεπ ᾖΊεάεε (.8βοΠμοίξ. --- 11οσει- 
δόάων αἱ Αηλοθττ ἆετ Νε]είᾶεπ: 
Υ Ἱ. 1 254 48. 

566. βέλεσσιν Ἠϊετ τοη ἆεπ 1π 
ἆετ ἈΝάπο απ 1ππ πσετιοη{εῖθη 
Ὀρθθτθη, σρ]. 562 οὕταξον. 

ὄδθ6. μὲν πα Ἀτ]1οἩ. -- ἄνευ, παν 

Ἠϊετ 1π ἆθπι ΒίΠπΠθ: 
εσεπβαίᾳ κατ᾽ αὐτούς 
1ηποτ 5ε]Ὀβῦ, πίο Ρ π8ρ. 

ὅδτ. ἔχε πι Αάν., 16146 εἶσ]. 
-- μάλ᾽ αὖεί, ψίο Ὢ Τ1Τ. 

6ὔ8. ἐλέλιχτο, νυρ]. 4 89, Ἰαΐα 
816Ἠ 1π νητρε]ηάε Βεπεσιπςσ γει- 
εσύ, π1τῬε]{α, βηποῦθ ἀαλίη. --- 
τιτύσκετο --- φρεσὶν, πε 8 656, 
716156 Ίπι ἄα1βί, τιοπθεῦθ 5δἶπθ 
Εεάππκεπ ἀατααῖ. [Απημαηρς.] 

559. ἀποντίσσαι, απ8 ἀ4ετ Ἐετπθ. 
σοι σχεδὸν ὁρμηθῆναι, ψιο Ὁ 817. 

660. Αδώμαντα: ή 140. 
δ6ι. [Απμαπρ.] 
662. ἀμενήνωσεν, παν Ἠϊ6Υ. 
568. βιότοιο, ἅπς ἀεΒ ΑπΙΙΙΟΟΠΟΒ. 

--- µεγήρας, πιαχ Ἠ]ετ ππῖῦ επεῖῖν, 
Βοηβῦ τινέ τι. Ὀετ Ὠαῦῖν 1εῦ Πῖετ 
απβ ο 669 Ζι επἴπθΏπιθη. 

664. Ἐπβίος Ηοιπη]βΏ]οὮ -- ὃ 608. 
τὸ μὲν 4εν εἴπε Τ6ι] ἀες Ῥγρεθτθβ. 
-- αὐτοῦ απ Οτῖῦ απὰ Ῥίε]]ε, 
4οτῇ, πᾶμετ ετ]ς]ἂτί ἆπτο] ἐν σώκει 
565. -- σπῶλος πυρίπανυστος, Ῥεϊὰς 
ὙΠοτίε παχ Ἠ16Υ. πυρίκαυστος: ΤΙΒΗ 
Ῥταππίο ἆάβ Ηο]α, απι ἀ4θπιβε]Ώοι 
ἀαάπτοίη Ώααετηαβασκα]ί απᾶ Βοραῖα 
βεσεη Εάπ]ηῖ Ζα σθ6Ρεη, 

{θ6τη νοἩη, 
αηζετ 
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ἐν δάκει ᾽άντιλόχοιο, τὸ δ᾽ ἥμισυ κεῖτ ἐπὶ γαίης' δθδ 
ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων' 
ΜΜηριόνης ὃδ᾽ ἀπιόντα µετασπόμενος βάλε δουρὶ 
αἰδοίων τε μεσηγὺ καὶ ὀμφαλοῦ. ἔνθα μάλιστα 

γίγνετ᾽ άρης ἀλεγεινὸς ὀιξυροῖσι βροτοῖσιν. 

ἔνθα οἳ ἔγχος ἔπηξεν' ὃ δ᾽ ἑσπόμενος περὶ δουρὶ  ὅτθ0 
ἤσπαιρ) ὡς ὅτε βοῦς, τόν τ᾽ οὔρεσι βουκόλοι ἄνδρες 

ἰλλάσιν οὐκ ἐθέλοντα βίη δήσαντες ἄγουσιν' 
ὡς ὁ τυπεὶς ἤσπαιρε μίνυνθά περ. οὔ τι µάλα δήν, 

ὄφρα οἳ ἐκ χροὺς ἔγχος ἀνεσπάσατ᾽ ἐγγύθεν ἐλθὼν 
ἤρως Μηριόνης' τὸν δὲ σκότος ὕσσε κάλυψεν. στό 

«4πίπυρον ὃ) Ἔλενος ξίφεῖ σχεδὺν ἤλασε κόρσην 

Θρηικίω µεγάλω, ἀπὺ δὲ τρυφάλειαν ἄραξεν. 

ἡ μὲν ἀποπλαγχθεῖσα χαμαὶ πέσε. καί τις ᾿Αχαιῶν 
μαρναμένων μετὰ ποσσὶ κυλινδομένην ἐκόμισσεν΄' 

τὸν δὲ κατ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν. 580 

᾽Μτρεΐδην ὃδ᾽ ἄχος εἷλε, βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον, 

βῆ δ᾽ ἐπαπειλήδας Ἑλένω ἤρωι ἄνακτι 

ὀξὺ δόρυ κραδάων᾿ ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκεν. 

666 --- ΙΤ 55. 4 585. Ν 596. 648. 
408. Π 817. 

669. Άρης αἱς ἆθετ, πε]οῖει θα 
Ἠ/αΠεπ ἆετ ἘΚτίεσετ Ιεπκέ τπᾶ 8ο 
ἀἱε απάεη βΕΠΔΒΤ, νρ]. 444. --- 
ὀιξζυροῖσι βροτοῖσιν --- ὃ 19Τ. ὀιζυ- 
ροί, παν απ ἀἱεεεη Ῥοϊάειπ Θίε]]επ 
Ῥε]νιοτῦ ἄετ Βζετυ]Ποπεη. 

ὅτο. Ζνγεϊίες Ηοεπα]εῖ.: τσ]. Μ 9968. 
ἑσπόμενος ἆθπι Β{ο[ παεησεῦεπά, 
ᾱ. 1. απίθν ἆαεπιβεε]ρεη Πϊηβίηκεπᾶα, 
ἆασα περὶ δουρὶ ᾱ. 1. ἀεπ Ὀρεαχ ἴπα 
Ἰεῖρε, σα]. τα 441. 

ὅτι. ὅτε εἶππια]. 

ὄτο. ἰλλάσιν, παν Ἠϊαι, 2 δήσαν- 
τες. -- οὖν ἐθέλοντα ταῖζ βύῃ, πὶθ 
5οηβέ ἀέποντα, πιά εχβίνεθοπά, 
Ζπ ἄγουσιν. 

618. σι. { 415. τυπεὶς αἱ]ᾳεπαθίἩ 
σοίτο[{θοηπ, νσ]. ὄθτ βάλε. --- µί- 
νυνθα 8 δήν Ξ γ 4Π9. 4 416. 

6Τ4. ἀνασπάω, ΠΧ Ἠ16Υ. 
στ. τὸν Ὀῖ8 κάλυψεν: Ζα 4 461. 

Ὑ, 5πθ--θπο. Ἠαοιίογτο Ἐ 1ηΠ7ζε]- 
κἄπιρίε, 1π 4θπ6η ΏΘΒΟΠάΕΘΥΒ 
Μεπο]αοβ β1οᾗλ παονγνοτίλταϐ, 

5τθ. ΖΥγαῖίθβ Η οπα]βῖοἩ: να]. Εὔ5δΔ. 

Απίπυρον: Ν 48. -- Ίηλασε πήῖ 
ἀορρε]έεπι Άσοι, 45 ἄαπσεη ππᾶ 
465 Τοαἱ]65, πε Ε 80, πατ τον Υετ- 
πναπζσησοι ας ἄθν 8λο, --- Ἠεῖο- 
πος ΓϊἨτί πεθεπ ἄαπι Ῥοσεπ (688) 
ἀας Βομπετί, νρ]. Γ 111. 

ὅττπ. Θρπικίω, νο. Ὁ 60η {. 
Τπτακίεεηοα Βοπγεσζθυ τα ββεπ 6ἶΠπ6Ε 
Ῥδεοπάεταπ Π{6Β αἶσ]ι εγ{τοί πα Ώθη: 
πιδσ]ε] ἄροχ, ἀα[ς ἀϊεεο αἱς ἴμτα- 
Ἰᾳ8οἩ Ὀρσειο]μπείεη Βομπετῦες 1π 
ἀοπ Ῥ]μδπιοῖκοπενπ Ἠνγαϊίεν απε 
ΤΈηαεος οἆει απ ἆεπι Ῥαπσ8108 6θ- 
βοἩπηϊοάθί πατθῃ. 

ὤτθ. [Απμαπρ.] 
ὅτο. Υρι. 5 411. μαρναμένων ζὰ 

ποσσὶ. -- μετὰ ποσσὶ, πὶο Τ' 110, 
ππΙβΒοΏθῃ ἆθῃ Βοίπθα, 

680 -- Ἐ 659. Χ 466. κατ ὁ- 
φθαλμῶν ἄθει ἀϊαΔαρθῃ Ἠ1Π8 
(81ο. Ὀτειζοπς,) 

681. Εχβῦες Ηοπιϊβίο]ι: νρ]. φ 299. 
ὔ8δρ. ἐπαπειλήσας, Δβοπεῦ ΒἩ- 

ἀτολαπ πας ἸΜοτίεπ, Ἠϊθτ οἶπθ 
ἀτοπεπάε ἩἨα]ίαηπς ΑΠΠΘΙ- 
πιθπὰ ϱθρεη; ἀῑεν Ρατοίρ Ιβῦ 
ἀθπι κραδάων ππίθτρεοτάπεῖ. 

688 -- Υ 4305. 4 οπῦ. 



19. ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. 99 

τὼ ὃδ᾽ ἄρ᾽ ὁμαρτήδην ὃ μὲν ἔγχεῖ ὀξυόεντι 
ἴετ᾽ ἀκοντίόδαι, ὁ δ᾽ ἀπὺ νευρῆφιν ὀιστῶ: 686 
Πριαμίδης μὲν ἔπειτα κατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ 

Θώρηκος γύαλον, ἀπὸ δ᾽ ἔπτατο πικρὺς ὀιστός. 

ὡς ὃ) ὅτ ἀπὺ πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ ἀλωὴν 
Θρώσκωσιν κύαμοι µελανόχροες ἢ ἐρέβινθοι 

πνοιῇ ὕπο λΛιγυρῇ καὶ Λικμητῆρος ἐρωῇ, 590 

ὧς ἀπὸ θώρηκος ἸΜενελάου κυδαλίµοιο 

πολλὺν ἀποπλαγχθεὶς ἑκὰς ἔπτατο πικρὸὺς ὀιστός. 

᾿Ατρεΐδης ὃ) ἄρα χεῖρα. βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος, 
τὴν βάλεν. ᾗ ῥ᾽ ἔχε τόξον ἐύξοον' ἐν δ᾽ ἄρα τόξω 
ἀντικρὺς διὰ χειρὸς ἑἐλήλατο χάλκεον ἔγχος. 695 
ἂψ ὃδ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ) ἀλεείνων, 
χεῖρα παρακρεµάσας᾽ τὸ ὃδ᾽ ἐφέλκετο µείλινον ἔγχος. 

καὶ τὸ μὲν ἐκ χειρὺς ἔρυσεν µεγάθυμος ᾽άγήνωρ. 

αὐτὴν δὲ ξυνέδησεν ἐυότρόφω οὐὺς ἀώτω, 
σφενδόνῃ, ἣν ἄρα οἳ Βερώπων ἔχε ποιµένι λαῶν. 600 

ΠΠείσανδρος ὃ᾽ ἰδὺς Μενελάου κυδαλίμοιο 

ἤιε' τὸν δ᾽ ἄγε μοῖρα κακὴ Δανάτοιο τέλοσδε, 
σού. ἸΜενέλαε, δαμῆναι ἐν αἰὐνῇ δηιοτῆτι. 

οἳ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὺν ἦσαν ἐπ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

684. ὁμαρτήδην, παν Ἠ]6χ, τσ]. 
ὁμαρτήσαντε Μ 400. 

685. Ἐπεῦος Ἠεπιϊκίο] -- Π 569, 
πγγεῖίθς -- ᾧ 118. ἀπὸ νευρῆφιν 
Ζα ὀιστῶ: Υβ]. 4 416. Αθ ὠκοντίσ- 
σαι 180 ζα ἀ1εβεπι α1εάε εἶπ βαλεῖν 
Ζα ΘΠΙΠΕἨΠΙΕΗ. 

ὄθθ. ἔπειτα ἆα. -- Ζψεαῖτες ἨΗε- 
πηΙΦ{1ο]ι -- (ϐ 908. 

ὅδτ. Ετείες Ἠεπιαθοὴἃ -- Ε 99. 
--- ἀπὸ, ἀεαί]ε]ει ἀποπλαγχθείς ὅ99. 

688. Ὑρι. Ε 499 Β. πτύον, πα 
Ἠϊ6χ, εἶπο σονὔἨπ]ομο βολαι{θ], 
ποἩ] νοη Ηο[ζ. 

689. ἐρέβινθοι, παν Ἠ16Υ. 
590. Ἐτείες Ἠθιπ]βίίο]ι --- Ἡ 916. 

Ῥα8 ἸοτέεΙπ πχᾶε Ῥει οαἰπῖσοτ- 
τηἈίβεη αίατκ πεπεπάθπι Ἠππᾶς 
ποΙσεΠΟΠΊΊΠεΗ: νσ]. Ε 501. 

5691. ὙΥετσ]εϊοπεαριαπ]ῦ 19ῦ ἀῑο Ηεί- 
ρκοῖιί ες ΑΡΡΤΑΙΙΕΗΒ, 

594. τὴν πας Ναςλάναοῖς αη ἀϊθβο 
Βί6]ο σετᾶοκί, ἀϊῑε]επίσα, τσ]. 
441. 

696. ἐλήλατο, Ῥ]πβαρί. παν σθ- 

ὕνιαῦαη, ΠἨαΐζο βἶοα σευοπτῖ, --- 
241 Βεσεϊεππαπς ἆειτ ταβεπεπ Εοΐσο. 

696 -- ὤθθ. ἐχάζετο: ἨεΙεποβ. 
69Ττ. παραχρεμάννυμι, 13886 Ζ1Υ 

Φα]Ιίο Ποεταρ]πάπσθπ, Ώηαπτ Ἠ1οΥ. 
---τὸ βαβ]ε]ί.--- ἐφέλκετο, πο Ε 666. 

698. ᾽Αγήνωρ: 490. 
699, ἐυστρόφῳ -- ἀώτω -- Τ16, 

το]. α 4485: ἀἱε Βοπεηκε] ἆἀετ 
Ῥομ]ειάεν πυτάεη απβ Ίο]]ο σε- 
Ποεμίει. [Αδπβαπρ.] 

600. σφενδόνη, πατ Πε, ας 
ΦοἩ]οιάσετραπά. Ῥίο Βοπ]εαάετ 
Κοπιπιό βοηδῦ Ὠπτ ηΟΟἩ Τ16 το. --- 
οἳ 1Ἠ1η, ἆθεπι ΑΡΕΠΟΣΙ, πᾶμει Ῥθ- 
παπί ἆπτο]Ὦ ποιµένι λαῶν. 

602. ἄγε μοῖρα: 7α Ε 615. Β 884, 
πηῖς Φανάὄτοιο τέλοσδε: ναι. Ι 411. 

608. σοί, Αροθβίτορῄοε: σα Π 90. 
ξ 5δ. -- δαµῆναι {Εὔλτι Φανώτοιο 
τέλοσδε απβ. 

604. 606 -- 4 285. 9889. Ί/οποας 
Μεπε]αο5 ἆἀεπ παπεηπ ἈΆρθει σθ- 
ΏΟΠΙΠΙΘΗ, 180 π]οΏί σοβασί; ϱν Παΐζα 
ψ/οΏ] Ἀπεῖ πζ βἱοα σοεζμτί: Π18. 
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᾽Ατρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἳ ἐτράπετ ἔγχος. 
ΠΠείσανδρος δὲ σάκος ἸΜενελάου κυδαλίµοιο 

οὕτασεν, οὐδὲ διαπρὺὸ δυνήσατο χαΛλκὺν ἑλάσσαι' 

ἔσχεθε γὰρ σάκος εὐρύ. κατεκλάσθη ὃ) ἐνὶ καυλῶ 
ἔγχος ὁ 

᾽άτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον 

ἀξίνην ἐύχαλκον, ἐλαΐνω ἀμφὶ πελέκκω 

μακρῷ ἐυξέστω' ἅμα δ᾽ ἀλλήλων ἐφίκοντο. 
ἦ τοι ὃ μὲν κόρυθος φάλον ἤλασεν ἱπποδασείης 

πὰρ ποσὶν αἱματόεντα χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν. 

ἰδνώθη δὲ πεσών. 

τεύχεά τ᾽ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα' 

6056 

δὲ φρεσὶν ᾖσι χάρη καὶ ἐέλπετο νίκην. 

610 

ἆλτ᾽ ἐπὶ Πεισάνδρω" ὁ δ᾽ ὑπ ἀσπίδος εἴλετο καλὴν 

ἄκρον ὑπὸ Λόφον αὐτόν. ὃ δὲ προσιόντα µέτωπον 616 
ῥινὺς ὕπερ πυμάτης' λάκε δ᾽ ὀστέα. τὼ δέ οἳ ὅσσε 

ὁ δὲ Λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων 

620 Λλείψετε Όην οὕτω γε νέας «{αναῶν ταχυπώλων. 

Τρῶες ὑπερφίαλοι. δεινῆς ἀκόρητοι ἀνυτῆς. 

607 -- 083. 
608. ἔσχεθε, ΟΕΡ]εκί χαλκὸν -- 

ἔγχος, Ὑδι. Μ 184. -- ἐνὶ καυλῶ, 
πἀθ 169. 

609. ὁ δὲ ραταίακ6εολεν εσεπ- 
βαΐζ Ζα ἆεπι Ψοτπετσεπεπάεη: νγᾶ]ι- 
τοπά ετ η8Οµ ἄεπι ΜΙκετίο]σ ἆες 
6εσπετ» (606) απά ἨΔΟὮ εαῖπεπι 
6ἴσεπεη απ{Ἀηρ]οπεπ Ἐτ[ο]σ (οὔ- 
τασε 601), 516 σεἰτεπῦ απᾶ απαξ Θ1ες 
σε]Ἱοβῖ ἸἨαίία. --- ἐέλπετο νίκην -- 
0 589. 

ϱ10 -ΞΞ 1.6. 

611. ὑπ) ἀσπίδος, αΏ]αίν. ἄθπο- 
αν: απίεν ἆθοπι Ῥοηπ]]ᾶς Ἠδθι- 
νοτ. Ἐς 16: απ ἆθτ βἰτοϊασί αἶπθ 
Ζππι Απηἄησεπ ἀἰεπεοπᾶο Ἠοττ]ς]- 
ἴαηςσ νοταιεζαβείσεη, τη {ε]δί ἀετεῃ 
ϐ16 απ ἆετ Ιπποηφθ]ιίο ας Ῥοεμ]ι]άθς 
Ῥε[εεαρύ νατ. [Απ]απρ.] 

619. ἀξίνην, πχ Ἠϊοτ παπά Ο τ11. 
--- ἐλαΐνω, Ὁγθ ε 2596: ἀἆαά5 Πατίο 
Ηο]σ ἀθβ΄ ή ]άσ Ὀραππιθν π]πητηῦ 
61πθ δομῦποε Ρο] έαχ απ, ἆαμοι ἐυ- 
ξέστω. --- ἀμφὶ πελέκκω (παχ Ἠ16γ) 
ππι 6ἶπθη 8416], 2α ἀξίνην, ντο 
46Υ Βί16] 1π ἆθν Απί είουκζ, 

6018. ἅμα τα ρ]εῖο]μενι Ζ61ἴ. --- 
ἐφιπνέομαι, πἩΣ Ἠϊθτ, πας ἀθπεβν, 
πε ἐπισεύομαι Ἡ. ἃ. 

614. ὁ μὲν Ῥεϊεαπάτος. --- φάλον: 
σα 1959. 

615. ἄκρον τα φάλον. --- ὑπὸ 
λόφον αὐτόν αππα]{{θ]Όατ ππ{ετ 
ἀθτι Ἡ εΙπιῦαβοἨ β1π. 

616. ῥινὸς --- πυμάτης ᾱ. 1. ἄετ 
Ναβεπνητζσ]. --- ὀστέα ἀῑε Ναβεπ- 
ποσελαπ. ΕΙπεη Ναςθηβοβῖττα 5οπθῖηζ, 
4ετ Ὠιολμίας Εῆτ ἀ4επ Ηοθ]πι ἀες Ρεϊ- 
εαπάτος πΙεΏ{βΠσΘΠΟΙΗΠΙΘΏΖά Ἠαῦεη, 
οὔποβ] απῖ ἄεπ ἂἈ]ίεείεα στΙεσἩ. 
γαβεπΏι]άετη Ὀεταῖί Ἠοθίπιε πιῖς 
Ῥαεκαῃ- απᾶ ἈαβοπεσΒΙγπιθη τος- 
Κοπιπιθηῃ. 

617. Υβι. Ἡ ται {. αἱματόεντα 
Νεπίταπι Ζᾳ ὅσσε: τα 486. 

618. ἰδνώθη, πε Ἐ 3966, εχσ 
Κτὔπιπιέο αἱολ. --ὁ δέ 8. βαί- 
νων -- ΙΙ 508 νσΙ. Ζ 6δ. 

619 -- Ρ σδτ. ὦ 188. Ἐτείθς 
ἨεπιιαῆςἨ - Η 146, πποῖθι -- 
Υ 494. 

620. Λείψετέ Θην Ἱάβδβθῃ, ᾱ. Ἱ. 
βι{ρεῦθη πετὰευ 1Ἠτ 4ο] ν/οἩ] 
ΠΙΙςΒΘΗ, πηῖς τοπίο. --- οὕτω γε 5ο 
ΨΘΠΙΡΕΤΕΠΒ, ἆᾱ. Ἱ. πο 50]Ώεῃ 
γετ]πκίεϱ, [Απμανρ.] 

621. ἀκόρητοι ὠυτῆς, ἸΚοησθθεῖν 
Ζαπ λείψετε, πίο αι ἨΠποάθταιξ- 
παἨτηθ 498 ἀεάαηκοπς 680 καὶ ἐσσύ- 
µενοί περ. 
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ἄλλης μὲν Λλώβης τε καὶ αἴσχεος οὐκ ἐπιδευεῖς, 

ἣν ἐμὲ λωβήσασθε, κακαὶ κύνες, οὐδέ τι θυμῶ 
Ζηνὺς ἐριβρεμέτεω χαλεπὴν ἐδείσατε μῆνιν 

ξεινίου. ὃς τε ποτ ὕμμι διαφθέρσει πόλιν αἰπήν' 6256 

οἵ µευ κουριδίην ἄλοχον καὶ κτήµατα πολλὰ 

μὰψ οἴχεσθ) ἀνάγοντες. ἐπεὶ φιλέεδθε παρ αὐτῇ; 

νῦν αὖτ᾽ ἐν νηυσὶν µενεαίνετε ποντοπόροισιν 

πῦρ ὁλοὺν βαλέειν., κτεῖναι ὃ) ἤρωας ᾽άχαιούς. 
ἀλλά ποθι σχήσεσθε. καὶ ἐδσύμενοί περ, ᾿ἄρηος. 650 

Ζεῦ πάτερ. ἦ τέ σέ φασι περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων, 

ἀνδρῶν ἠδὲ 8εῶν. σέο ὃδ᾽ ἐκ τάδε πάντα πέλονται 
οἷον. δὴ ἄνδρεσσι χαρίξεαι ὑβριστῇσιν. 

Τρωσίν. τῶν μένος αἰὲν ἀτάσθαλον, οὐδὲ δύνανται 

φυλόπιδος κορέσασθαι ὁμοιίου πολέμοιο. 

629. ἄλλης μὲν --- οὐκ ἐπιδευεῖς, 
π8 ΒΕΙΠΕΩ Θεβεηκαί” εγρί 628 νῦν 
αὖτ᾽ --- µενεαίνετε τ]ι8]{, δεΒ]1ε[5έ 
ΒΙ6Ώ αρροβ]ζν αη ἆθη γοκαᾶν Τρῶες 
ππᾶ ὈῬι]ά4ευ ἀῑθ Αποζημιιμς νοπ 
ὑπερφίαλοι. -- Λώβης τε καὶ αἴ- 
σχεος πῖε σ 226. τ 9Τ8. ΒΙΠηΠ: ἀἷθ 
1Ἠν βοπ86 Αβοποπ απ Βομιπιρε απᾶ 
Ῥομαπάε εδ π]οβί παὈύ {εβ]εη ]ηββε. 
«628. ἣν, απξ ἆεπ Ἡαπρίρερτίιβ 
λώβης Ῥεσομεη: το]. Ε 112. Ρ 909. 
β 284. --- οὐδέ τι -- ἐδείσατε εἶπθ 
Άη 4εη Ἠε]ανεαί” ραταζαἰβε] σε- 
βοἩ]οδθεπο Βθβπιπιπης: οἶπα Ι- 
ρεπὰ πε Ζα 6ΓΡΟΠΥΘΕΚΕΗ. 

694. ἐριβρεμέτεω, Ώητχ ἨΗ16ΓΥ. 
625. ξεινίου ἵπ παλατᾶςκ]οποαν 

Βζε]]ήηςσ, ψῖθ ι 211. -- ποτὲ ἀει- 
εαἶἰπαῦ. 

626. οἵ --- οἴχεσθε, εἶηπ ἃπ λωβή- 
σασθε παν Ίοσκετ απηβδοβ]ε[βεπάθγ 
απᾷ 4ἴεεεπ Βαστιβ ογ]άπίετηᾶετ Ἐε- 
Ιβτεαί., ἂετ ἀθπ ΟΠατακζεχ 61Πθβ 
Διρτυίβ Πα: σα Β 259. 96. ὃ 
686. υ 118. -- πτήµατα πολλὰ: τὰ 
Τ’ το. 

627. μὰψ {ἔταςλμ, {πενε]μα[ῦ, - 
οὔχεσθ πας ἀεπι Ρατέῖς, ἀνάγοντες: 
Ζα Β τι παπά ΙΤ 48. --- φιλέεσθε 
παρ αὐτῇ {μι βε]οφέ, ᾱ. 1. εὔεῃ 
ἀ6χ, πε]ο]ε 1Ἠτ ἄαηη ταπυέος; νρ]. 
ο τοδ. Χ 86 {. π 448. τ 489. υ 909. 
Ῥθασλίο ἀαβθὶ, π1ε ἀῑε διά εηβοα{ξ 
4ἱο6 Τπαϊ ἀθ5 εἴπεη Ῥατίς απξ ἆάβ 
βεβαταύε Ὑο]ς ἄροατίτᾶσί. 

655 

098. νῦν αὖτε ---µενεαίνετε, ΠΟΠ 
ἀαπι αθἰτραῖγεπ ἐπιδευεῖς ἀθΕ εγβίθη 
ἀμεάες (625) [νεισαπσ 1η 488 νει- 
Ῥαπι Πηϊζαπι. 

659. 2ψοαϊίες Ηεπιϊςαςεμ -- ΟΤ0Ρ. 
6050. Ἠήεκ]ειτ ἀες ἄεάαπκεπε σα 

620 ἔ, ποθέ πο], πε ἀοτυ θήν. 

651. Υρ]. Ρ 1Τ1. ἦ τε Ἰα]οῖ εἶπα 
ῬΏοργρε]ρ]εάεταπς οαἶπ, ἄετεη αᾱ- 
γετεπβτο ἀμεάετ ἀπτοι ἀῑο Απα- 
Ῥποχα σέ -- σέο σεραπάεη αἰπά: 
γρ]. η 800 ἔ, ο200 { Π 589 { π 490. 

652. ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν, πο Τ' 96 
{ουπιε]πα[ὺ Γἤτ «α]]ε). --- τάδε ἀϊ6β 
Ἠϊ6χ, σας ]είὺ Ἠῖεν σοβοβΙεΒῖ, ἀῑθ 
Ἠπταιὕτπιαης ἆθετ Μαπετ ππὰ ἀῑθ 
Ῥεάτοπαπσ ἆοςδ ΒοπΙΠ5]ασοτ». 

6058. οἷον δὴ Αιβτιξ ἀθ5 Ὀπ- 
π]]θης, πίο Ἐ 601. 0281. Ρ 58τ. 
α ὃδ. σ 391, πὶθ 4ος]. -- ὑβρι- 
στῇσιν, Ίπ Ἡ. πα Ἠ16Υ. 

684. µένος 1116. 
νανται γραταζαλύ]βομοτ Ἐο]σθραίζ. 
δύνασθαι Ίη ΠιογμΙβόμεπι ΒΙΠΕ: 
ἴρει εἰολνετπὂρεηῃ. -- ὈῬτίρεηβ 
Ῥε[γοπιάεῦ ἀῑε Ἠ1εγ Ὀῖς 659 σοσε- 
Ὄθπ6 Αιβ[ήηταης τοη ὑβριστῇσιν 
1η Ἠο]πεπι Μαΐβε, ἆα ἆετ απ 8ἱοὮ 
τοτπαπάετ]ο]θ Ῥουψατ, 48/8 ἀῑα 
ΤΈτουι αποταᾶξθ]]ο]ι ἴπι Εαπαρέ βοῖθη, 
ἀἷε Ἰλήτκαηπσ ἆ4εχ Απεθζημτιησ 626--- 
99 1π]άεπεν]1ο]ετ 1Ν 6ἱδε αὈρεΏπγᾶς]ῦ. 

6086. φυλόπιδος --- πολέμου, Ἠῖθ 
Λλ 8δἱ4:7υι Ν 21. 

-- οὐδὲ δύ- 
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πάντων μὲν χόρος ἐδτί. καὶ ὕπνου καὶ φιλότητος 
μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο, 

τῶν πέρ τις καὶ μᾶλλον ἐέλδεται ἐξ ἔρον εἶναι 
ὴ] ἢ πολέμου’ Τρῶες δὲ μάχης ἀκόρητοι ἔασιν."' 
ὡς εἰπὼν τὰ μὲν ἔντε ἀπὺ χροὺς αἱματόεντα θ40 

συλήσας ἑτάροισι δίδου Μενέλαος ἀμύμων, 
αὐτὸς ὃ᾽ αὖτ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχδῃ. 

ἔνθα οἳ υἷὸς ἐπᾶλτο ΙΠυλαιμένεος βασιλῆος 

ἁρπαλίων. ὅ δα πατρὶ φίλῶ ἔπετο πτολεμίξων 

ἐς Τροίην., οὐδ) αὖτις ἀφίκετο πατρίδα γαῖαν' 046 

ὅς ῥα τότ᾽ ᾽άτρεΐδαο μέσον σώκος οὕτασε δουρὶ 
ἐγγύθεν. οὐδὲ διαπρὺ δυνήσατο χαλκὸὺν ἑλάσσαι, 
ἂψ δ” ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ) ἀλεείνων, 
πάντοσε παπταίνων. µή τις χρόα χαλκῷῶ ἐπαύρῃ. 
Μπηριόνης δ᾽ ἀπιόντος ἴει χαλκήρε᾽ ὀιστὸν 650 
καί ῥ᾽ ἔβαλε γλουτὸν κάτα δεξιόν’ αὐτὰρ ὀιστὸς 

ἀντικρὺς κατὰ κύστιν ὑπ ὀδτέον ἐξεπέρησεν. 
ἐξζόμενος δὲ κατ αὖθι, φίλων ἐν χερσὶν ἑταίρων 
θυμὸν ἀποπνείων, ὥς τε σκώληξ ἐπὶ γαύῃ 

κεῖτο ταθείς' ἐκ ὃδ᾽ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν. θ5δ 

τὸν μὲν Παφλαγόνες µεγαλήτοφες ἀμφεπένοντο, 

ἐς δίφρον ὃδ᾽ ἀνέόαντες ἄγον προτὶ Ἴλιον ἱρὴν 

696. καὶ -- καὶ πΙοηῦ ΚοΙΤΕΒΡΟΠ- 
ἀϊετεπᾶ, 5οπάθτη ἀ9 οικείο εὐε]- 
σοιπά: 8ποἩ, ἆῑ5δ Ζπεῖ αητεῖ- 
Ἠεπά “απά”. σαι. ὃ 411 1. 

6087 -- ψ 146. μολπῆς ἄε5δαΠΡ. 
658. τῶν περ ἀθτεη ἆοσῃ. --- 

καὶ μᾶλλον πεὶῦ πεᾖτ, ν1ε] 
10ος, πε ς αὰ ϐ. 154. σ 216. -- 
ἐξ Ἀπὸ εἶναι ᾱ. ας Υοετ]αηπσεη 
Ῥείτιεάίσεη, Ὀἱ5 σαχ τοι ήρασα 
βεπ]ε[σθ., 

640. αἱματόεντα Ἱπ παο]λατῆσ]- 
Ἰσομετ Βζε]]πης. 

649. Ὑβ. Ε 194. Θ 99. Ο 4δτ. 
648. Πυλαιμένεος: Β 851. Ε, 66τ. 

[Απ/απσ.] 
646. Ζπγαεῖτες ΗεπαϊβοἩ -- Η 258. 

Ο 528. 
00τ. 

648 -- 506. 90. 
649, Εταίος Ἠεπιβίοα -- Ρ 6714, 

νρ]. χ 24. 580. -- ἐπαύρῃ, Ζα 4 
891. 6τ8, Κοπ]ιπ]καν 4ο Εγνψατίαης, 

ὤ» Μ. -ᾱ 
. 

ἄεππ µή Ιςε6 πΙοπ6 Βπα] σευταπο]ξ, 
βοπάετη «αἱ Ὀε{άπάϊσει Απδάτασοις 4ετ 
Ῥεεοτρπῖς απ5 ἄεπ («θάαπκεπ ἀἆεβ 
Ἠατρα[οἨ. 

660. ἀπιόντος επεῖῖν, πίθ η8ΟἩ 
ἀεπ Υδχρεπ ἀθς Ζ1ε]επΒ. --- χαλκήρε’, 
Ῥοϊποτῦ Υοη ὀιστός, πχ Ἠ]θι παπά 
669, τοη ἰός α 269. 

661. Ὑσἱ. Ε 66. 
65. ΞΞ Ε οτ. 

668. Ἐτείος ἨεπικίίοὮ - κ 56Τ. 
φ ὅδ. ἑζόμενος αἱ Ῥατίίο, Αος. Αη- 
ἐοοθάσπα 7 κεῖτο. --- κατ Ζὰ ἓξό- 
µενος. --- χεραὶν ἄεπ ΑγπιθΠ. Ζ1π1 
συγοῖίεπ ἨἩειπϊα]ολ νβ]. 4 558. 

664. Ετεῦος ἩσαπιϊκίΙο]μ -- 4 594, 
ἀποπνείων 186 ἆθπι ἑζόμενος Ἰπῦθι- 
σεοτάπθξ. --- σκώληξ, παν Ἠΐ6υ, 

66 Ξ- ὦ 119, 

66τ. ΥΡ]. ξ 980. ὠνέσαντες νΟἨ 
ἀνεῖσα, νβ]. Ἐ 3209, Ἠΐεν αιζα]λεπά 
νοπ θἴπεπι Τοζεῃ. 



18. ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. 48 

ἀχνύμενοι' μετὰ δέ σφι πατὴρ χίε δάκρυα Λείβων, 

ποινὴ δ᾽ οὔ τις παιδὺς ἐγίγνετο τεθνηῶτος. 

τοῦ δὲ Πάρις µάλα Βυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη' 
ξεῖνος γάρ οἳ ἔην πολέσιν μετὰ Παφλαγόνεσσιν' 

τοῦ ὅ γε χωόμενος προῖΐει χαλκήρε ὀιστόν. 
ἦν δέ τις Βὐχήνωρ Πολυΐδου µάντιος υἱὸς 

ἀφνειός τ᾽ ἀγαθδός τε, Κορινθόθι οὐκία ναίων, 
ὕς ὁ) ἐὺ εἰδὼς κῆρ) ὀλοὴν ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν. 
πολλάκι γάρ οἳ ἔειπε γέρων ἀγαθὺς Πολύιδος 
νούσω ὑπ ἀργαλέῃ φθίσθαι οἷς ἐν µεγάροισιν 
ἢ μετ ᾿4χαιῶν νηυσὶν ὑπὺ Τρώεσσι δαμῆναι" 

- ο ο 2 2 / λ 214 2 ον 
τῷ ῥ' ἅμα τ) άργαλεην δωηήν ἀλέεινεν 4χαιῶν 

νοῦσόν τε στυγερήν, ἵνα μὴ πάθοι 

600 

6656 

ἄλγεα δυμῶ. 6το 
τὸν βάΛ᾽ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὕατος: ὦκα δὲ θυμὸς 
ὤχετ᾽ ἀπὸ µελέων, στυγερὸς ὃ᾽ ἄρα µιν σκότος εἶλ ὤχ µελέων, στυγερὸς δ᾽ ἄρα µιν σκότος εἶλεν. 

ὡς οὗ μὲν µάρναντο δέµας πυρὸς αὐθομένοιο" 
Ἔκτωρ ὃ οὐκ ἐπέπυστο διίφιλος, οὐδέ τι δη. 

068. πατὴρ κίε: ἵπ ἀῑτεκκύεπι 1άθ- 
βρτποα πηῃς Έ ὅτθ Β., πο ἀθτεε]ρα 
Ῥαρπ]ασοποπκῦπΙσΕγ]αίπιθηθς ἀπτο] 
Μεπε]αοβ οτ]εσί ππτά. 

669. Ὑρι. ΙΤ 658. ποινἠ Ἠϊ6ι πο 
Βήλμπσο]αά, βοπάθτη αἱ]σεπιείπ 
ῬῆἨπο, Ἐτρδαῦσ. Ὀ6ν ΒΙπηΠ ἆ68 
Ύενβθβ 186: αΏετ εεῖπ Ὑαίποη Ἰα]έ 
ἸἨπα πΙο]ζΒ, ἀαταῖὸ πατὰ Ίππα Κείηθ 
Βήππο {ῆτ ἆθπ {οίεπ Ρομπ. ει. 
η 301 Έ, κλαῖον, δὲ λιγέως Φαλερὸν 
κατὰ δώκρυ χέοντες' ἆλλ᾽ οὐ γάρ 
τις πρῆξις ἐγίγνετο µυρομένοισιν. 

660 -- 4 494. 

661. Ἐναίοε Ἡσαπι]βῦϊοὮ -- ὦ 104, 
ΖπεῖζθΒ: νο]. 4 988. Π 240. ὉΦ ϱ0. 
1 496. 

6068. ἦν δέ τις, πὶο Ε 9. Κ 814, 
ν6]. ο 417. --- Πολυίδου, πε αποἩ 
Έ, 148 ἀετ ΒοἩη οἶπες Τταυπιάθαῦετβ 
Ἠθ][δίέ: ζαπι Ναπιθη νβ]. ά πο. 

664. Ἠταίες Ἠεπιιαίίο]ι -- Ῥ 6τθ. 
ἀγαθός γοη εὖ]ει ἄερατε, τα]. Ε 
644. -- “Κορινθόθι: Ἔα Β Ἔπο, 

666. ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν γοπι ΒΙπ- 
βίείρεη: αἶπῃ 2τ Ρο1{Ε, 

667. νούσῳ ὑπὸ: ἀἱο Ἐταπε]εῖξ 
βοάαολΏέ νο δἶπ Ἐθϊπᾶ, ἀει βἰο]ι 
ααξ επ Μεπβοπεη υ]τίς, να]. ε 9954, 

στυγερὸς δέ οἳ ἔχραε δαίµων. --- 
φθίσθαι απᾶ δαµῆναι Ιπά. ΑοΥ, γοπ 
ἀετ Ζακαπ{ί, ποἰοπετ ἆαπ Εἰπίτισε 
46χ παϊκὔπ βάριο ΤΠαὔβασῃο κτξίσεν 
παπά Ῥθδβπηπηζευ Ἠϊηβύθ]]6, αἱ ἆας 
Ῥαΐ.: Ζα Τ 328, γβι. ΒιοἩ 4εη 1η, 
ΑΟΥ. ΠΒ] θέσφατόν ἐστι ὃ 661 ε 

668. Είπα ἄπη]ιομο ἨλΓαΠ] ή ΥγΙβοθη 
Ἄπθῖ Τοάρβαχίεν ΙΓ 411. -- μετ 
Αχαιῶν µνηυσὶν οἰφοπί]οα: {π- 
πιιζθεηπ ἆετ βεμῖβθ, ἵπι βοβΙβς- 
Ίσεγ, 39θγ θππι Απ θυς σοεᾶασλῦ 
818 Αργείων παρὰ νηυσίν α 61. 

669. ἅμα παῖῦ τε ἵπ Πθίθγετ Ὠήε]- 
Ἰαπσ: πα 8ὔ. -- Δωὴν, πὶθ που] 
β 199, Πεν οἴπε ἘῬπαίκε {Εν γει- 
ποϊροτίθ Ἠεετεβίο]σα. --- ἄχαιῶν 
νοη ἀεπ Αοπᾶετη απ{ετ]οσ6. --- 
Ζατ Βαοπθ νο. ξ 257 Π. Ἡ 996. 
6ὸ 400. 

670. πάθοι ἄλγεα θυμῶ: τα 551, 
4πτοἩ ἆῑο Κταπκηεῖθ. 

671. 615 -- 1 606. 601. 
οτί -- Ρ.6ἱπ. 
6τ2. Ζνεϊίες ΗαπιϊκΙοΙ: τα Ε 4Π. 
Υ. 6τ9-- τὸ». Βίαπᾶ ἆθεδ Καπι- 

ρΐ65 1π ἆατ ΜΙ{{6. 
618 -- 4 696. Σ 1. ὙσΙ. Ρ 806. 

ἐπέπυστο: τα δι. [Αη- 
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ὕττι ῥά οἱ νηῶν ἐπ᾽ ἀριστερὰ δηιόωντο 676 

Λαοὶ ὑπ᾿ ᾽Αργείων' τάχα ὃδ᾽ ἂν καὶ κῦδος ᾽Αχαιῶν 
ἔπλετο: τοῖος γὰρ γαιήοχος ἐννοσίγαιος 

ὤτρυν᾽ ᾽ἀργείους, πρὺς δὲ σθένει αὐτὸς ἄμυνεν' 
ἀλλ᾽ ἔχεν. ᾗ τὰ πρῶτα πύλας καὶ τεῖχος ἐδᾶλτο 
ῥηξάμενος «4αναῶν πυκινὰς στίχας ἀδπιστάων. 680 

ἔνθ᾽ ἔσαν Αἴαντός τε νέες καὶ ΙΠρωτεσιλάου 

Θῖν᾽ ἔφ᾽ ἁλὺς πολιῆς εἰρυμέναι, αὐτὰρ ὕπερθεν 
τεῖχος ἐδέδμητο χθαμαλώτατον. ἔνθα μάλιστα 

ζαχρηεῖς γίγνοντο µάχῃ αὐτοί τε καὶ ἵπποι. 

ἔνθα δὲ Βοιωτοὶ καὶ Ἰάώονες ἐλκεχίτωνες. 685 

4οκροὶ καὶ Φδῖοι καὶ φαιδιµόεντες Ἐπειοὶ 
σπουδῇ ἐπαΐσσοντα νεῶν ἔχον., οὐδὲ δύναντο 
ὧδαι ἀπὺ 6φείων φλογὶ εἴκελον Ἕκτορα δῖον" 
οἳ μὲν ᾽άθηναίων προλελεγμένοι' ἐν δ᾽ ἄρα τοῖδιν 

6756. ῥώ ]α, π1θ ἄει Ἡδὅτετ απβ 4εγ 
νοτμετρεπεπάεη Ετζβη]αησ πγε][ς. ---- 
νηῶν ἐπ᾽ ἀριστερὰ: Ζα Μ 118, ἀῑα 
Φο6ιίθ, ποἩῖη β1οα Ιάοπεπεις 926 
Ῥοσεραπ Ἠαζίο παπά πο Ῥίθμετ ἆῑθ 
Καπιβοα]άεσπας νεαιπεῖ]ς Ἰα{. 

016. τάχα ὃδ᾽ ἂν --- ἔπλετο ρΏτα- 
{ακίιβοπετ Εο]σεβαῦζ, Ἱηῃ ψε]οπεπι 
46 Αοτ. πας ἂν πὶεΏῖ ἵπ Κοπά1{Ιο- 
ηα]θ6τ, αοπάθτη 1π ῬοίεπΏκα]ετ Ῥ6- 
ἀεπίαπρ αἴεἩζ: 5ο ἀάῑς ἀῑε Αο]λᾶετ 
πᾶηο ἀἆθταη πατεη ἆ4εηπ Ἠπηπι ἀεΒ 
Βί6σθ6ς Ζα σεψΊΠΠΕΗ. 

67Τ. τοῖος ᾱ. Ἱ. αἱ8 αεἵπ 80ἱ0Ἠ 
πιᾶομίίσει Ἠε]ίετ. Αἱς βο]οπετ 1εῦ 
Ῥοβοϊάοη ρεπαπηπί 484. 664. 565 {. 

678. πρὸς δὲ απᾶ ἆατα. 
679. ἀλλ ἔχεν, ἄεσεπεκῖσ 2α 614. 

--- ἔχεν Ἠϊε]ί Βίαπά, Ζα Ε 499. 
--- ἐσᾶλτο: ή 406. 

680. ῥηξάμενος σε]ὂγε πα ἐσᾶλτο 
ππά ΏθύιεΠ{ β1οἩ απξ ἀ4επ ἀοτ Μαπετ- 
ετα(ὔτπιπης νοταιβρεµεπᾶεν Καπιρί 
1π 4ετ Ἐθεπο, 

681. ἔσαν 51ο] Ὀείαπάςεη,]αρεηῃ. 
ἕ-- Πρωτεσιλάου: Β 698. Νας ἆθπι 
Ζβαπιππεπ]ηαησ ἀἱ6βεχ Βὔε]]ο Ίθρεπ 
4ἱο Βομιβο ἆεβ Τε]απιοπίβθοπεπ Α1.8 
Ιπ 4ετ ΜΙιίιο ἆθβ Ἀεπίβε]αρενς, 
ππάςτα 4 τῇ. Κ 119. 

682. θὲν᾽ ἔφ᾽ ἁλὸς: 2ὰ 5 51. --- 
ὕπερθεν, νρι. ἩΗ 449 νεῶν ὕπερ, 

ορετ]ηα] Ὦ ει βοβΙῇε, ἵπι ΥετΒ]ζ- 
π]β 7α ἀετ πἰεᾶτίσετεη Κῆείο. 

688. χΦαμαλώτατον, πολ] πεσει 
46τ ΤαρίετκεΙς ἀ4ετ σεπΏπηὔεη Ἠε]- 
4ετπ (681). 

684. ζαχρηεῖς γήΎνοντο, νε]. 4541, 
σι Ε δ9δ. -- αὗτοί τε καὶ Βαποι: 
Ζα Β 466. Ίεπηπ ἀἱο ἨΠοτίθ γοη 
4εη Έτοθτη σα γετβζεΏεη εἶπά, 95ο 
180 Ἠ16χ πε Τ49 νεισθββεη, ἆπί[ς ἀἱθ- 
αε]Όεην 1Ἠτο ἸΜασεηπ απι ἄταῦεη σιι- 
τήοκσε]αδβεη Ἰαῦεη. 

666. Βοιωτοὶ: Β 494. --- Ἰώονες, 
παχ Ἠ]ετ ρεπαπηῦ (πίε ἀῑε Ώοτετ 
ηυΣ τ 1ΤΤ), ποταπίετ ἀῑο6 ΔίΠεπεχ 
γετείαπάθη αἰπᾶ: νο]. 689. --- ἕλ- 
πεχίτωνες, παν Πες, τας ΊαηρεηἨ 
βοπ]ερρεπάεηπ Ο0Π16ΙοπΠ6Ἡη, πίθ 
ἀἱο Ἀ]νετεη Αίποπετ ας ἆθεπ νοἨ]- 
Ἠαθεπάεπ Ἐ]αδεεπ Ὀ]ς απ Ῥετίκ]θρ) 
26αἵῦ εἷε σείτασεπ Ἰαρεπ. Ώεχ ϱθ- 
Ψὂλη]σπο ΟἨΙζοη πατ ἆθτ Ἰττζθ. 

686. {οπροὶ: Β ὅρτ. -- Φθῖοι, 
4ἱε Βεποππθγ νοη ΡΕ, πας Ἠ]ες 
βοπαππί. --- φαιδιµόεντες, παχ Ἠ1ες, 
γρ]. µεσηεις 269. ---Ἐπειοὶ: Β 619 
παπά Ζα Β 62τΤ. 

687. σπουδῇ, πε Β 99, πῖῦ 
Μῆλα, Ζα ἔχον. --- ἐπαΐσσοντα πιῖξ 
επ. νεῶν, πΨὶε Ε 268. 

688. Ετείθε Ηοπαϊββίοα:. νβ]. 148. 
0869. οἳ μὲν ἀῑθ εἶπεν, 6ΙΠΘΙ- 

βο1{ς, ερεπβαί αὐτὰρ ᾿ἘΕπειῶν 
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ἠρχ υἷὸς Πετεῶο Μενεσθεύς, οὗ δ᾽ 
ο. 3 ρ/ 

ἅμ ἔποντο 6Ρο 

Φείδας τε Στιχίος τε Βίας τ᾽ ἐύς' αὐτὰρ Ἐπειῶν 

Φυλεΐδης τε Μέγης ᾽άμφίων τε «4ρακίος τε, 

πρὸ Φθίων δὲ Μεέδων τε µενεπτόλεμός τε Ποδάρκης. 

ἡ τοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς Ὀιλῆος θΘείοιο 

ἔδκε, ἸΜέδων «4ἴαντος ἀδελφεός, αὐτὰρ ἔναιεν 6956 

ἐν Φυλάκῃ, γαίης ἄπο πατρίδος, ἄνδρα κατακτάς, 

γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ᾽ Ὀιλεύς" 
αὐτὰρ ὁ Ἰφίκλοιο πάις τοῦ Φυλακίδαο" 
οἳ μὲν πρὸ Φθίων μεγαθύμων δωρηχθέντες, 

ναῦφιν ἀμυνόμενοι μετὰ Βοιωτῶν ἐμάχοντο. τοῦ 

Αἴας ὃδ᾽ οὐκέτι πάµπαν, Ὀιλῆος ταχὺς υἴός, 

ἵστατ᾽ ἀπ᾿ 4ἴαντος Τελαμωνίου, οὐδ' ἠβαιόν, 

ἀλλ᾽ ὥς τ᾽ ἐν νειῷ βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον 

ἶδον Θυμὸν ἔχοντε τιταίνετον' ἀμφὶ δ᾽ ἄρα σφιν 

πρυμνοῖσιν κεράεσσι πολὺς ἀνακηκίει ἱδρώς᾽ τοῦ 

τὼ μέν τε ξυγὸν οἷον ἐύξοον ἀμφὶς ἐέργει 
ἱεμένω κατὰ ὤλκα, ταμεῖν ἐπὶ τέλσον ἀρούρης' 

691. -- 48. προλελεγμένοι (πχ Ἠ1ετ) 
Άπ5 ἆθῃπ Α{ΠΘΠΘΙΥΠ 6Υ696Π6, οπθ 
γετραπα, πθῖ] Ὀεῖ ἀϊθβετ Ῥρθοῖα- 
Ἠείεταησ ποοἩ ας Υετραπι ἀ4θ8 Υνοί- 
ἨΠεχσεπεπάθηπ Βαΐζε8 νογδεπγεβρῦ, 

690. Μενεσθεύς: Β ὅδ9. 
691. Στιχίος: 195. -- Ἐπειῶν ο. 
Ίρχον, απς 690. 

692. Μέγης: Β 651, ΕΒείεβ]ε- 
Ἠαρει ἆετ Ώοπο]ππει ἆα; Ἠομίπα- 
4επ. 

6985. πρὸ απ ἀ4ετ 9}ρ1ΐ:76. -- 
εδων: Ἑ ποτ. -- Ποδώρκης: 
ΕΒ Τ08, 

604---οἵ -- Ο 955959--556. 

696. Φυλώνη: τα Β 695. -- ἄπο 
{ετη νοπ. -- ἄνδρα παταμτάς -- 
ο ἆρ4. 219. 

697. γνωτὸν Βτιἁον. --- ἔχει σαχ 
Έταμ Ἰαΐζο, 

698. σι. Β τοδ. 
699. οἱ μὲν πρὸ ὥΦθίων πϊπιταῦ 

698 απ{. 
τ0ῦθ.ναῦφιν, Υ οτἰτείετ ἀεξ αρ]αν. 

σεπεῦ. νεῶν: γρ]. Μ 1Τ9. -- μετὰ 
πας «εη., Ὀ6ι Ἠοπιογ πα απ ὅ 
Βί6]]6Ἡ, θἰσθπ{]ϊοἩ: ἹππιΙῦξ{θη ἀθ5 

Βοτοθῖο]μβ νο, πι Κγοῖδο του, 
γοη µετά πρ Ώαξ. ποπῖσ ιπίθγ- 
βΟΠΙΘΕΠ. 

τοΙ. οὐκέτι πάμπαν: Τα ἴ. 
τ09. ἴστατ᾽ ἀπ᾿ ἰταῖ πας, αἹπζ- 

{ογπίοθ 51οἩ τοπ. Ἀεποη 966. 
Ν46 βἴεπει Ὠοθίάε Αίαβ ΖΙΒΑΠΙΙΠΘΗ. 
--οὐδ᾽ ἠβαιόν: Ζα 106. 

τ08. Ὑρι. ν ὃδ. βόε οὔνοπε, ΠΙΙΥ 
Άη ἄἰθεεῃ Ὀεϊάςη Ῥήδ]]θῃ. ---πηκτὸν 
Γοείσε[ῆσν: 7α Κ 9558. 

πο. Ἐνεδίες ἨΗεπιιδήοι -- Ῥτ9ο, 
νρ]. Ν48Π.-- ἀμφὶ Λάν.πα Ὁδίιάθη 
Βθ]ίθη: νσ]. 6 168 Ε. 

Τ06. πρυμνοῖσιν περάεσσι, ϱὲ- 
παπθτο Βεεπιππαπς σα ἀμφὶ, ἂπ 
ἆεπ ατσε]οεπάεη ἆετ Ηὂτηθι: 
Ζα 682. Όα ἄῑο Β]πάοτ Ῥδῖπι Ζ1ειθη 
46η Κορί 86ηΚΕΠ, 80 βαπηπιθ]ζῦ βἶο] 
ἀ6ει ππίδεγ ἆεπι ἆοοῦἳ πι ἈΝαοκαη 
Πεχγοχάτιησεπᾶθ Ῥομπγεῖίς πεῖζεν 
ΝΟΤΏ 8η ἆθπ ἩἨΟτηθτη, --- ἆπείσθβ 
ἨεπιΙθήςεῃ -- Ὁ σ0ῇ. 

τοθ. ἀμφὶς ἐέργει 
βοπςτῇ, αΠβθΙπαΠᾷ6θΥ. 

τοπ. ὤλκα: παν ἴπι ΑοοπβαΏν, 
πο σ 9Τδ. -- ταμεῦν ἐπὶ τέλσον 

πᾶ]έ σε- 
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ὡς τὼ παρβεβαῶτε μάλ᾽ ἕστασαν ἀλλήλοιιν. 
ἀλλ᾽ ἦ τοι Τελαμωνιάδῃ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ 
λαοὶ ἔπονθ᾽ ἔταροι, οἵ οἳ σάκος ἐξεδέχοντο. Τ10 
ς { / ἴμ ἃ / 2 6 ὁππότε µιν κάμµατός τε καὶ ἱδρὼς γούναθ΄ ἴκοιτο" 
οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ὀιλιάδῃ µεγαλήτορι 4οκροὶ ἔποντο" 
οὐ γάρ σφι σταδύῃ ὑσμίν]ῃ µίμνε φίλον κῆρ' 

οὐ γὰρ ἔχον κόρυθας χαλκήρεας ἱπποδασείας, 

οὐδ᾽ ἔχον ἀσπίδας εὐκύκλους καὶ µείλινα δοῦρα, ΤΙ5 

ἀλλ᾽ ἄρα τόροιοϊρι καὶ ἐυστρόφω οὐὸς ἀώτω 
Ἴλιον εἰς ἅμ᾽ ἔποντο πεποιθότες, οἷσιν ἔπειτα 

ταρφέα βάλλοντες Τρώων ῥήγνυντο φάλαγγας. 

δή ῥα τόθ᾽ οἳ μὲν πρόσθε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν 
µάρναντο Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ, τ2θ 
οἳ δ᾽ ὄπιθεν βάλλοντες ἐλάνθανον' οὐδέ τι χάρµης 
Τρῶες µιμνήσκοντο' συνεκλόνεον γὰρ ὀιστοί. 

ἀρούρης: να]. Σ ὔ4τ. τέλσον ἀῑθ 
Τ6ΊΏ76. 
Τ08. παρβεβαώτε μαλ᾽ τί ἀλλή- 

λοιιν (-- ἄλλος ἄλλω) 5απ7 π8]θ 
πθῬοπαϊπαπάοεν σοττεξοη. μάλα 
γετοθάγκὺ 4επ ΒοστΙβ ἆετ Νᾶμπο ἵπ 
παρά: νβι. Ρ 960. 503. 

το. ἆλλ᾽ ἦ τοι ἃῦΌετ ἴἵτ8θτη 
(4τεΙ]ο]): ἆοτ επσεπ Υετριπάππς 
Ῥοϊάςι Εἄητοτ οπέεργας]ι π]ολῦ ἆπς 
γετᾶ]πῖς ἆετ Ίππει {ο]σοπάςῃ 
Μαππεπ. Ῥετ ἄεσεπεαίζ Ιο]σίτ12. 
σσ. Ζψεϊζεν ἩἨοπιΙβίΙο: Ζα 4 3298. 

Τ10. ἔταροι αρροβῖᾶν Ζα Λαοί, 
οὗπα ἄαξοϊσβπιαπΏεῃ. -- ἐξεδέ- 
χοντο, πα Ἠϊ6χ. Ὠ]6 ταβδεπε ΠΗαπά- 
ἨΠαῦαπσ ἆθ 8οἩπθτεη, Ῥαϊπβμε 
ΠΙΦΠΠΒΠΟΊ ΕΠ Βοβ]]άθβ π8οἩ ἆθεπ τε- 
βοµΙοάσπεη ἨΙολπίπησεη Ἠϊπ τιπᾶ ἆετ 
ΏΌτασ]ς ἀαξ ἀἆπτοιἈ ἆάπξ επιοπί 4αβ 
Βομι]άες σεεραπηίεπ Τταστίετπθηβ 
απ{ ἀῑο Ῥομα]ίετη Ἰοαί[ς σαπια] απῦοτ 
4εν α]αῖ ἆαι Πά]ο]αη Βοηπθ απο 
4ἱο αἰάτ]κκίοηπ Κτῖαοσετ Ἰεῖοπί ετ- 
πΙΠάθη, 

Τ11. ὁππότε πηξ Ορθαξῖν Ἱη 1ῇ6- 
ταξῖνεπι ΒΙΠΗΘ. --- κάµατος ππᾶ [δρώς 
δείον σετρυπάθη, νσΙ. Ρ 586. ρε 
-- γούναθ᾽ ἴκοιτο, Νίο Τ' 864: 
64 914. 

τι. οὐδ᾽ πα ἔποντο: 6 ἆᾳ88 σθ- 
πηθίπέ 18, Ζοϊσί το! ὄπιθεν. -- Ναάτ 
Ἠϊθν ν]τὰ Αα. Οοις Βομη αἷβ 

Εἄλταχ 4ει Ῥοσεπεραππεπάεπ Τιοκτεχ 
σεπαππῖ, σε]. 4ᾶσεσεπ ἆ 918 Β. 

19. σφί, αἱ Βοπεπεολΐσεη: να]. 
814.---µίμνε φίλον κῆρ: νβΙ. ΜΗ 341 
κραδίη µενεδήιος. 

Τ15. οὐδ)᾽ ααοἩ πὶςληὕ. --- εὐκύ- 
Άλους: 5εΏὄπ σοταΙ{ί, εἰσεπ]Ις]: 
νιομ] πξ Κτείεεπ (αὔτίθιπ) σε- 
βεππηᾶοκέ, ἆεπ ἀἴὔτίε]η, ἴπ πο]οπθ 
4ἱο ΟΡετβᾶσμε ἆαοξ ἈΒολπ]ι]άθς σε- 
σ]ιεᾶετί πνατ. ---Ζαν Βαομε Ζα Β 529. 

Τ16. τόξοισιν ππᾶ ἀώτῳ αθηθηρίς 
νοη πεποιθότε.. -- οἷὸς ἀώτω: 
σα 599. 

Τ1Τ. Ἐτείος Ηεπηϊεῖοὰ -- 1 815. 
ἔπειτα, πηβε]άθπ εἷο ηβοἩ Ττο]α σθ- 
ΚΟΠΙΤΠΕΠ π8ΤΘΗ. 

Τ18. ταρφέα αἀτοτρῖα], νο ὃ 99. 
-- ῥήγνυντο, 4ε σοπαϊιι. 

τ19. δή δα τόὀθ’, Ἠϊεκκοιν σαχ 
Ενζᾶλ]αης (Τ19), πίο ο 451. -- οἳ 
μὲν ἆἀῑο τοῦ {. Βεπεϊοππείεη, --- 
2νεῖῖθβ Ἠεπ]κΗςἩ: πα 981. 

τοι. οἳ δ᾽ ἀῑο Τιοκτου. --- ὄπιθεν 
Μήπίος ον ΤΗπ]6. --- βάλλοντες ἐλάν- 
Θανον ᾱ. Ἱ. ΒΕΠΟΡΒΕΠ 818 ἆθπι γει- 
»ἴοσ]ς (Ηιπίοτμα]θ). -- χάρμης τοῖς 
µιμνήσκοντο: τα 4 2355. -- ΝΒοΠ 
ἀθπι 686 8. (θεασίον (δε ἀἱθ ἸἨΐθς 
ετ2Ἀλ]ίο Ὑοπάπηςσ, απ] ἆα ἀετ- 
ϱε]οπ ἀῑα 28 Π' Ῥοτίομίοίο Ἠτκαπρ 
Ῥοϊρε]εσί ψ]τᾶ, σα” απνοτιαϊθ{α]έ οἵη. 

Τ02, συνεκλόνεον, πχ Ἠί6τ. 

ποιοι οσο... σ  π.ί---λ..οομ ο... 



18. ΙΑΙΑΔΟΣ Ν. 4Τ 

ἔνθα κε Λευγαλέως νηῶν ἄπο καὶ κλιδιάων 

Τρῶες ἐχώρηδαν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν, 

εἰ μὴ Πουλυδάµας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς' 
»Έκτορ, ἀμήχανός ἐσσι παραρρητοῖσι πιθέσθαι. 

οὔνεκά τοι πέρι δῶκε δεὺς πολεμήια ἔργα, 

τούνεκα καὶ βουλῇ ἐθέλεις περιίδµεναι ἄλλων. 
ἀλλ᾽ οὔ πως ἅμα πάντα δυνήσεαι αὐτὸς ἑλέσθαι" 
ἄλλω μὲν γὰρ ἔδωκε Θεὺς πολεµήια ἔργα. 

[ἄλλω ὃ᾽ ὀρχηστύν. ἑτέρῳω κίθαριν καὶ ἀοιδήν"] 
ἄλλω ὃ᾽ ἐν στήθεσσι τιθεῖ νόον εὐρύοπα 2εὺς 
ἐσθλόν. τοῦ δέ τε πολλοὶ ἐπαυρίσκοντ᾽ 
καΐ τε πολέας ἐδάωσε. μάλιστα δὲ καὐτὺς ἀνέγνω. 
αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς µοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 
πάντ] γάρ σε περὶ στέφανος πολέμοιο δέδηεν' 
Τρῶες δὲ µεγάθυμοι, ἐπεὶ κατὰ τεῖχος ἔβησαν. 

οὗ μὲν ἀφεστᾶσιν σὺν τεύχεσιν. οἳ δὲ μάχονται 
παυρότεροι πλεόνεσσι, κεδασθέντες κατὰ νῆας. 

ἆλλ᾽ ἀναχασσάμενος κάλει ἐνθάδε πάντας ἀρίστους' 

γ. ποῦ--τῦὸδ. Εὶπ Παῦ ἆ4ςθβ 
Ῥτπ]γάαπιαβ. 

Τ28δ. Λευγαλέως, παν Ἠϊετ. [Δή- 
Ῥαπσ.] 

το. Απεῖῖθς Ἠοεπα]βίΙσ] --- ΤΠ 906. 
6 499. Μ 115. Σ 14. Ὢ 64. 

του -- Μ ϱ0.510. 
26. ἁμήχανός ἐσσι, Ῥεγβῦπ]ῖο]α 

Κοπαἰτακίποη, Ζα 4546 ιπᾷ Κ 409: 
αἲτ 10 πΙομί Ῥεϊπα]κοπιταθη. ---πα- 
ραρρητοῖσι, Βαείαπανιετίει ΎἈοι- 
ἵταπα, Ζαβρταςῃ, ΜαἸπαησεη, νσ]. 
παραίφασις 4 τ98, 5ο παν Ἠϊατ, αἳ- 
Ἠᾶπρϊρ γοη πιθέσθαι: [πῖ, ἄοι νοτ- 
σεείε]]ζεη Ἐο]σο. ῥίπη: ἅαπ Ὀϊςί 
Μαμππηρεη απΖισᾶπρσ]Ις]. 

Τ2Τ.πέρι Δάν. ἄρεν ἀἆϊε Μα[5βοθηῃ. 
το8. ἐθέλεις ετ]λοῦαί ἆσπ ΑΠ- 

βρττςῃ. -- περιίδµεναι ἄλλων --- 
ἴδμεναι περὶ ἄλλων. ὈὨϊθεο Ύο- 
πιῆτ[ο πηῖζ Βεζασ απί Μ 981 Ἡ 

του. Ζαπι θεάαπκεη σε]. 4 820 
ππᾶάσα 9167. Τ2Τ. -- αὐτὸς ἑλέσθαι 
ἀῑτ ϱε]ρεί ΠΕΗΠΙΘΗ, ἵπ ἄορεῃ- 
ϱαῦ σα δῶκε θΘεὸς, ψὶο ἄλπ]ς]Ἠ 
Ἰ ου. 

Τ8Ι. Ώετ Ὑετβ {616 ἵπ ἄεῃπ Ὀεβίθη 
Ἡαπάεσολτήτθη.--- πίθαριν ππά ἀοιδήν 

τοῦ 

τ9δ0 

ἄνΏρωποι, 

τοῦ 

τ40 

γετραπάεη, νε α 1ὔ9, νσ]. Β ὔ99Ε, 
ἀ4εππ ἀετ Βάπσετ Ῥεσ]οῖθεῦ φεῖπ 11εᾶ 
ΙΠΊΤΩΘΣΥ τα] Φα1{επβρῖε], παπά ἆθτ ΒΡΙε]- 
η Μπ ρβῦ β{οί». 

Τ95. νόον Ν ετβίαπᾶ, Ἐληβιομῦ. 
--Ζεὺς, Ἠϊει απ Βίε]]ο ρρ 8]]σε- 
πιείπθη Θεός τοτ απ τὸθ, σσ]. Τ8τ 
απᾶ 90. 

Τ84 καί τε: απὰ απο, τρ. 
αίᾳμε, πας Ὑετάπάεταπα ἆεΒ Βαύ- 
είς: πῖο]ίξ φόος, κποπἆθτα ἆἀετ, 
νγε]οᾳπθι ἄῑθ πβίομό Ῥοεριίσύ. --- 
μάλιστα Ρ18 ἀνέγνω: να]. ἕ 186. --- 
καὐτὸς --- καὶ αὐτός, πιο 27 9200. 
Υ 256. ζ2565.--- ἀνέγνω, 6ΠΟΠΙΙΒΟἨΘΤ 
Αοτῖςς: ΑΠι πιθιβίθη αΏετ πνητὰ ϱτ 
ϱπο] 5ε]Όο6σ ἆθββεη Ιπης, ἆθς Ναίσαπα, 
ἆθπ ἆῑε Ἐ]ηβιολί σοπνᾶλτῦ. --- ἄναγι- 
γνώσκειν, παν Ἠϊ6ι ἵπ Ἱ]. 

Τ3δ ---Ι 108. 814. Ὑαι. Μ215. 
ψ 190. 

Ἴ5θ. γάρ Ὀετεῖθεῖ ἀῑε Τ40 {ο]σεπάε 
Απζοτάεταηςσ τοῦ, Ξ-- ]ᾳ. --- στέφα- 
νος, πα Ἠϊετ, ἅτανΣ, ἄὈετίτασει 
Ἠτπσ. --- δέδηεν: νο]. Μ 556. 

Τοπ. Ἐτείες Ἠεπῃςᾶς]α -- Ἐ 91. 
4 469. ---πατὰ 7ᾳ ἔβησαν πῦ Αοο, 
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, 

ἔνθεν δ᾽ ἂν µάλα πᾶσαν ἐπιφρασδαίμεθα βουλήν, 
ἤ κεν ἐνὶ νήεσσι πολυκλήισι πέσωµεν, 
αἴ κ᾿ ἐθέλῃσι θεὺς δόµεναι κράτος, ἦ κεν ἔπειτα 
πὰρ νηῶν ἔλθωμεν ἀπήμονες. ἦ γὰρ ἐγώ γε 
δείδω, μὴ τὸ χδιζὸν ἀποστήσωνται ᾿4χαιοὶ Τ45 

χρεῖος, ἐπεὶ παρὰ νηυσὶν ἀνὴρ ἅτος πολέμοιο 

µίμνει. ὃν οὐκέτι πάγχυ μάχης σχήσεσθαι ὁίω.ί 

ὡς φάτο Πουλυδάμας, ἄδε δ᾽ Ἕκτορι μὔῦθος ἀπήμων, 

[αὐτίκα δ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε:] 

καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα του 

»»Πουλυδάμα, σὺ μὲν αὐτοῦ ἐρύκακε πάντας ἀρίστους, 
αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ᾽ εἰμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο" 

5 2 5. / 
αἴψα δ' ἐλεύσομαι αὖτις, ἐπὴν ἐὺ τοῖς ἐπιτείλω.' 

ο 

4εςξ Ίεσεε τείχος, πο Ο 884: νρ. 
α 980 ππὰ Ν 50. 87, ᾱ. 4. ἄθετ- 
βἴϊθσθη. 

Τ41. ἔνθεν ἵπ ἴθπιροτβ]επι ΒΙΠΠΘ: 
ἆαππ, τρ]. ἐκ τοῦ, 80Ο ΠΑΣ ἨΙ6Γ: 
γρ]. κεῖθεν Ο 3284. -- μάλα νετεᾶτκί 
πᾶσαν. --- ἐπιφρασσαίμεθα ταῖῦ ἂν 
Ῥούεπία]|: ἘΧδππεηῃ 1πβ ΆΑπσθ 
{8β856η, εγπᾶσεη: το]. Β 282. 

ΤΑ». Ὑσ]. Β 116 υπᾶ 7α Ι 956. 
Τ485. αἴ κεοῦ εἴπα, ᾱ. Ἡ. 1 ἀθν 

Ἡοβπιηςρ ἀαῑδ. --- ἔπεια 4απῃ, 
νγαῖςῦ οί 4ῑε εδίε Μὸσ]ο]]κεις τά» 
2ατῆοκ: Ψεηπη ΥΠ πηΙοπί 6ἴπεῃ 
Απσηη αα{ ἆῑο ΞοβΙβε Υετεπσµεη, 
ἀθπι ΒΙηηθ πΒΟΠ -- απάσοτπί{α]]ς, 
πῖθ 6 966. Υ 190. υ 68. 

Τ44. ἔλθωμεν σατῆς]κκεημτθη 
βο]]αοη, ομπεο ἆἄεπ Καπιρέ Μοτίσι- 
βείζεπ, πηῖς ἀεπι 41686 Ἰείίετε Μὅσ- 
Μοπ]κοῖς οπαρ{επ]επᾶεῃπ, 1Πι {ο]σθπ- 
4επ Ὀορτήπάείεην Ζαβαΐζ; ἀπήμονες, 
νγοι] 6, νο ΛΜ 928 Π., Ὀεί εἴηπθπι 
Απστιῦ απξ ἀῑε ΒομΙβο εἶπο ΝΙεάθτ- 
Ίισο απὰ ααπξ ἆεπ Ποκσταρε 
βοπνθτο Ὑδτ]αβίο Εἄτολίεί, ---ήγαρ 
ἐγώ γε: νρ]. ϱ 186. Ί' 906. 

τ4ῦ. τὸ χδιζὸν πας χρεῖος ]6Π6 
ση] Υοηπ ρθβίετη, ἆἱθ ἂπι 
Έαρο ΖνοΥ οτΠίθηε απᾶ ἴπ ϐ ᾳσε- 
βομ]]άθχέο ἈΝΙεάετ]αρο. -- ἀποστή- 
σωνται εἰρεπΏ]ομ: βἶοἩ σατᾶςσκ- 
πᾶσθη (ἆᾳ ἀ4άδ ἀε]ά ατερτὔπσ]ο] 
Ζαρ6ψΨορεΠ ψπτᾷς), πατῆοκζ811 8η 

ἦ ῥα καὶ ὡρμήθη ὄρεῖ νιφόεντι ἐοικώς. 

Ἰά8δ6Ἡ, ᾱ. Ἱ. τεχσε]ίεπ. Ὠίθβε Βε- 
ἀεπίαπςο παγ ἨΙθγ. 

Τ4Τ. µίμνει πιοἳ]{ ποςΠ.--- οὐκέτι 
πάγχυ: 7α Ἱ. -- ἸὈπεῖθε Ἠεπι]- 
βο] -- Ι 666. 

τ48 -- Μ 0. 
Τ49. Ὑσ]. τα ΙΓ 99. Ώετ απβ Μ8Ι 

ἨιεΏθγ σεταθεηο Ύ6τα {εἨ]6 Ἱπ ἆθχ 
Ῥδείθι Ἡαπάφολμτιξς ταῖς Ἠθολμί, ἆἃ 
Ἠε]ίογ Ὀο6ί ἆθπι Βέατπι ααξ ἆῑαθ 
Μαπειτ ἆἄθπ Ίλασεπ ἸαηβεΙί ἆθβ 
ταβεπε σατῆςκσο]αβεεπ Ἠαζ. 

ΤδΙ. ἐρύκακε, Ἱα]ίε ἐθ8ῦ, Ζαπι 
Άπεοεκ ἆετ Ῥοαὐβιοπασίεη Έετα- 
ἴαπρ. 

τό». ἈΤ6δ -- ΙΙ 568. 969. πεῖσε 
Ἠιηππεϊςεπᾶ, ρεπιεϊηῦ 180: πας ἆ4ετ 
Ἠπ]καη Βαΐΐθ, να]. Τθδ. --- ἀντιόω 
πολέμοιο πη]τᾶ δοη5έ, απο 4 868, 
νοη {λᾶάβσετ Τει]παππε απ Καπαρίθ 
σευτειομέ, πᾶλτεπᾶ ϱ8 εν π8ο] 
Ῥπ]γάαπιας᾽ Αιοτάθταπσ Τ40, Αο- 
νο ηΒΟἩ Ἠεκίοι εἴσεπει Ίοτῦεη 
Τ68 πατ οι ἆεπ Ζα ἱτεπεπάεη Απ- 
οτάπαπσαπ, ΙπβὈθβοπάθτο τοπ ἆθτ 
Ααβοτάθταπσαπ ἀῑε ἀοτίκάπαρίεπάεπ 
Ἠε]άεπ 1π ἆἀῑο Μο σα Κοπτηθη, 
νογβίαπάθη βδίη ΗΠΙΑ. --- ἐπὴν Ὀ]β 
ἐπιτείλω -- Κ 68. --- τοῖς, 4θπΠ6ηΏ 
ἀ4οτῇ, 

Υ, τό4--τ9ά, ΠἩοχκίοιτ ταξὐ νοη 
ἆαν ]1π]κον βθοιίο ἆετβολπ]ασλ]λί 
το Ηόδ]άσπ 1π ἀϊῑο Μτ{είο, 

Τ04. ὄρεῖ νιφόεντι, εἶπ Ψεχσ]αίο]ι, 
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κεκληγώς, διὰ δὲ Τρώων πέτετ ἠδ' ἐπικούρων. 

49 

τοῦ 

οἱ δ᾽ ἐς Πανθδοΐδην ἀγαπήνορα Πουλυδάµαντα 

πάντες ἐπεσσεύοντ). ἐπεὶ Ἕκτορος ἔκλυον αὐδήν. 
αὐτὰρ ὃὁ «4πΠίφοβόν τδ βίην δ᾽ Ελένοιο ἄνακτος 

᾿σιάδην τ᾽ ᾽4δάμαντα κα 
φοίτα ἀνὰ προµάχους διζήµενος, εἴ που ἐφεύροι. 

"ασιον ' Ὑρτάκου υζὸν 
του 

τοὺς ὃ᾽ εὗρ) οὐκέτι πάµπαν ἀπήμονας οὐδ' ἀνολέθφους. 

ἀλλ᾽ οἳ μὲν δὴ νηυσὶν ἔπι πρυμνῇσιν ᾽άχαιῶν 
χερσὶν ὑπ᾽ ᾽4ργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες, 
οἳ δ᾽ ἐν τείχει ἔσαν βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. 

τὸν δὲ τάχ᾽ εὗρε μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ δακρυοέσσης 6 
δῖον ᾽ἀλέξανδρον, ἨἙλένης πόσιν ἠυκόμοιο, 
Θαρσύνονθ᾽ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα µάχεσθαι. 

ἀγχοῦ ὃδ᾽ ἱστάμενος προσέφή αἰσχροῖς ἐπέεσσιν' 

»»4ύσπαρι, εἶδος ἄριστε, γυναιμανὲς ἠπεροπευτά, 

ποῦ τοι «{ηίφοβός τε βίη 9᾽ Ελένοιο ἄνακτος ττο 

᾿Ασιάδης τ᾽ ᾽άδάμας ἠδ ᾿άσιος 'Ὑρτόκου υἴός; 

ποῦ δέ τοι Ὀθρυονεύς: νῦν ὤλετο πᾶσα κατ ἄκρης 

Ἴλιος αἰπεινή. νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεῦΌρος." 

τὸν ὃδ᾽ αὖτε προσέειπεν ᾿ἀλέξανδρος Δεοειδής' 

ψ]θι 191. κ 118, ἆετ Ἠγγροτῦο]ίδο] 
ἀἷε πιᾶσμίρε, Πουμτασεπάο (θεία]{ 
Ἠε]κίοτε τεγαπβοπαα]Ισπθη 8011, ἆθτ 
αΌεχ δει αηροδολ]οέ πί ὡὠρμήθη 
γεχραπάεη 180. [ΓΑπμαπρ.| 

πῦθ. οἱ δ᾽, ἀῑο πο]εηθ 6: αιιξ 8ε]- 
πθτ (απρθ απίταξ, -- ἐς, πε Ώ6ῖ 
σπεύδοµαι Ο 409. -- Πανβοῖδην: 
Ζα Ι’ 146. 

τὸοτ. ἔκλυον αὐδήν: τα Ο 2τ0. 
Τῶ8. ᾽Πηίφοβον: ὅλτἤ. --"Ελένοιο: 

595 Β. Α]Ιε ἆϊθβο Αοοιβαῖτε Ἰάπ- 
σεη αὖ τοη διζήµενος Τθ0. 

Τ59. ᾽Αδάμαντα: 501 Π. --΄Άσιον: 
587 . 

Τ60. Ζηαῖῦες Ηεπι]αΏιοὮ --- ἆ 88. 
Ἐ 168. ε 4509. 

πθΙ. αὐκέτι πάµπαν: τα π. -- 
ὠνολέθρους, πχ Ἠ16Υ. 

π62. οἳ μὲν, Αἀ4ΒπΙββ τπᾷ ΑΦβἱ05 
(π59). --- δὴ 8οἹοηῃ. 

Τ68 --- «ὸ 1608. χερσὶν ὑπ, τα Ἑ 
564, σα ὁλέσαντες. 

Τ64. οἳ δ᾽, ΏεϊρμοῦβοῬ απἀ Ἠε]επος 
(158). -- ἐν τείχει, Ιππετᾗπα]ῦ ἆαθν 

ΑπιθΙβ, Ἠοπιθτβ Τ1ᾳ5. ΤΙ. 1. 

Μαιαν (Ὑθείε) ΤΈτο]αξ: νβ]. 598. 
--- βεβλημένοι οὐτάμενοίτε --- 4 659. 
826. Π 24, 4αθ ετείο σ]]ῇ νοπ Ἠθ- 
16πο5, τσ. ὄ98δΗ., ἆαβ 2παῖζε τοη 
Ώείρποῦος τᾳ]. 528 {. 

66. Ὑρι. Ρ 116. 685, απο 
Β, 9δῦ. 

τθθ -- 1 509. Η 9ὅ6. 68», 4 
969. 505. 

πθο τς Ρ111. 688. 
Τ68. αἰσχροῖς ἐπέεσσιν -- 1; 98. 

2 82ὔ,ταῖς 5ομπιᾶλπεπαά επ Γοτίεῃ. 
πο. οὃ ο 
ττθ. ποῦ, πο 219: πις τοί ἀῑχ 

πηβοἩ{ ἀετ Ώθεάεπᾶε ἀ4επ Αποοτεαείειι 
τεταπΏνγον(]]οῖ {Εν ἆἀἱδ "Ιπ Έταρε 
βἰθμεπάς ΤΕΙΦΟΗ. 

ττο. Ὀθρυονεύς: νο]. 568 Ἡ. -- 
πατ᾽ ὤκρης, πο Ο ὅδτ. 411. 6 
τ28, νσ]. ε 9185. Τρι. Υετρῃ Απ. 
Ἡ 2990: ϊέ αἰίο α οιπιύπε Ίπο]α. 

Ττὸ. Βνγβίες ΗειΙβΙοἩ ΞΞΙΓΑ19. νῦν 
Ῥϊς ὄλεθρος -- ε 306. χ 98. τοί 
ταἌἽπ, σθν1/8. 

στά ----Ἱ 58. 7 ὅδα. 

4 
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»»Έκχτορ. ἐπεί τοι θυμὸς ἀναίτιον αἰτιάασθαι. ττδ 

ἄλλοτε δή ποτε μᾶλλον ἐρωῆσαι πολέμοιο 
μέλλω. ἐπεὶ οὐδέ µε πάμπαν ἀνάλκιδα γείνατο µήτηρ' 

ἐξ οὗ γὰρ παρὰ νηυσὶ μάχη ἤγειρας ἑταίρων, 
ἐκ τοῦ ὃ) ἐνθάδ' ἐόντες ὁμιλέομεν «4αναοῖσιν 

νωλεµέως' ἔταροι δὲ κατέκταθεν, οὓς σὺ μεταλλᾶς' τδο 
οἵω «4πίφοβός τε βίη 9) Ελένοιο ἄνακτος 

οἴχεσθον. µακρῇσι τετυμµένω ἐγχεύῃσιν 

ἀμφοτέρω κατὰ χεῖρα. φόνον ὃ᾽ ἤμυνε Κρονίων. 

νῦν δ᾽ ἄρχ'. ὕππη σε κραδίη θυμός τε κελεύει" 

ἡμεῖς ὃ᾽ ἐμμεμαῶτες ἅμ᾽ ἑψόμεθ”, οὐδέ τί φηµι ᾽ ἹΤδό 
ἀλκῆς δευήσεσθαι. ὅση δύναμίς γε πάρεστιν’ 

πὰρ δύναμιν ὃδ᾽ οὐκ ἔδτι καὶ ἐσσύμενον πολεμίζειν." 
ὡς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἤρως.᾽ 

βὰν δ᾽ ἴμεν. ἔνθα μάλιστα μάχη καὶ φύλοπις ἠεν. 
ἀμφί τε Κεβριόνην καὶ ἀμύμονα Πουλυδάµαντα. τος 

Φάλκην Ὀρθαϊόν τε καὶ ἀντίθεον Πολυφήτην 
Πάλμυν τ᾽ ᾽Ασκάνιόν τε Μόρυν 9) ου 

ἐριβώλακος ἦλθον ἁμοιβοὶ οἵ ῥ) ἐξ ᾽4σκανίης 

Ἱπποτίωνος, 

ἠοῖ τῇ προτέρῃ' τότε δὲ Ζεὺς ὥρσε µάχεσθαι. 

πτδ. θυμὸς 5ο. ἐστί. --- ἀναίτιον 
αἰτιάασθαι, Ψθ 4 654. υ 19ὔ. 

Ττθ. ἄλλοτε δή ποτε μᾶλλον. τσ]. 
Τ' 900 απά Κ 150, βοπεί πΙτ]- 
11ο] θἵππια]; μᾶλλον ΠηΘΗΏΧ, αἱς 
1εἰπί. --- ἐρωῆσαι πολέμοιο --- τή 110, 
νρ]. Ῥ 4395, ει Τηβῃ. ΑΟΥ. νοη ἀος 
γουραπροπ]ιοῖέ., 

ΤΤτ. µέλλω, 1οἩ παπι πολ]: Κτ. 
δι. 65,8,.:2. ὍὌδε ΠΑΟἩ ἄλλοτε -- 
μέλλω Ῥοαὐείομε]ρίο 6 εσεηςα{7: 
Πείσῦ αῦοτ ὈῬϊαπ 16, ποπ ]ὰδβισ᾽ 
ψητά Ἱερπα[ο ἄρετερταπσεη ππά 8ο- 
{οτέ τηῖῦ ἐπεὶ ἀῑο ἀϊθβει ἀεάαπ]εῃ 
Ῥεστήπάρπάο Ἐτ]]άτατς αηπς6εςβ]οβ- 
86η. --- οὖδέ 7απ πάµπαν: αποἩ 
ἁπτο]λατας πΙο]ι{ζ. -- γείνατο µή- 
τηρ Ξ-- ἕ 36, ζα ἆ 400. 

Ττ8. μάχην ἤγειρας, πθ6 Ρ 961. 
ττο. ὁμιλέομεν ἄαν. -- 4 598. 
τ8θ, οὓς συ µεταλλᾶς --- Κ 126. 

ω 951. 
Τ89.οἴχεσθον ἵπ Ῥοτ[ε]ςοεάειίπηρ. 

-- τετυμµένω ΑΥΙΙεΡΙΙΦΕΗ, νρ]. 164 
υπά Ζα τὸ. 

Τ55δ. Τ8θ --- ψ 13Τ. 128. δευή- 
σεσθαι: Ζα 810. --- ὅση Ὦϊβ πάρεστιν 
Ἀποι Θ 994. 

τ8ή. πὰρ δύναμιν, π]θ παρὰ μοῖ- 
ραν ἕ 609. -- ἐσσύμενον ταῖς άετα 
αποοεςπητηί6η Βαῦ]εκό τινά: το]. 
Ζ΄ 268. 

Τ88 --- 2 61. Η 190. παρέπεισεν 
Ἠϊαευ: Ὀτασμίο οἵπα απἆεχε ὮῬδυσειι- 
σαπσ Ῥεῖ, Ἱπάθτα ετ ἆεπ Ζἠγπεπάεη 
γοη κεαϊποτ Ὀπασμπ]ά ἄτρενσθαρίε, 
ρεσή(τσίο. 

που. Ὑσὶ. Λ98--91. Βί6 σοϊιεῃ 
ριτῆςε]ς απ ἀϊο Φία]]6, τοπ πο Ηοακίοτ 
σεΚοπιπιθη παν, 619. Απζα]]εηᾶςτ 
Ἰλαίβο 156 νοη ἄετ του Εα]γάαβτιπθ 
ππᾶά Ἠε]κίου νοιμθτ 1π Απθεϊομί σο- 
ΠΟΠΙΠΙΘΠΕΠ Βεταίαπσ πῖομε ππεῖζετ 
46 Ἠεᾷο, 

τοι. Φάλκην: 618. 
το». ᾽Ασκάνιον: 7α Β 862. -- 

ΠΙόρυν 98’: να]. Ἐ 514. 
τ0δ. ᾿Ασπανίης: τα Β 808. -- 

ἆμοιβοί, παν Ἠϊθι, αἲδ Ἐτραῦσ- 
πιᾶἈππαν, Ζαν ΑΡ]όβαηρ. [Απμαπρ.] 
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18. ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. 11 

οἳ ὃ᾽ ἴδαν ἀργαλέων ἀνέμων ἀτάλαντοι ἀέΛΛῃ, Τ9ῦ 

ἤ ῥά 9 ὑπὸ βροντῆς πατρὸς 4ιὺς εἶσι πέδονδε, 
Βεσπεσίω ὃ) ὁμάδω ἁλὶ µίσγεται, ἔν δέ τε πολλὰ 
κύματα παφλάζοντα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης. 

κυρτὰ φαληριόωντα, πρὸ μέν τ᾽ ἄλλ, αὐτὰρ ἐπ ἄλλα᾽ 
ὧς Τρῶες πρὸ μὲν ἄλλοι ἀρηρότες, αὐτὰρ ἐπ᾽ ἄλλοι, 800 
χαλκῶ µαρμαίροντες ἅμ ἠγεμόνεσσιν ἔποντο. 
Ἕκτωρ ὃδ᾽ ἡγεῖτο βροτολοιγῶ ἴδος "άρηι, 
Πριαμίδης' πρόσθεν δ᾽ ἔχεν ἀδπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην. 

ῥινοῖσιν πυκινήν, πολλὺς δ᾽ ἐπελήλατο χαλκός᾽ 

ἀμφὶ δέ οἳ κροτάφοισι φαεινὴ δείετο πήληξ. 806 

πάντῃ δ᾽ ἀμφὶ φάλαγγας ἐπειρᾶτο προποδίζων. 

εἴ πώς οἳ εἴξειαν ὑπασπίδια προβιβάντι΄’ 

γ. ποῦ-- 887. Νεαετ Αποτι 
4εχ Έτους 1π 4αν ΜΙ5ΐ6. Ώτοί- 
τοάεπ ΖπΙδοηεηπ Αίπδ απᾶᾷ 
ἨΗεκ{οτ. 

τοῦ. ἀνέμων ἀέλλῃ: νβ]. ε 392 
ὠέλλας παντοίων ἀνέμων απᾷ σα 
Ν 9598, 

Τ96. ὑπὸ βροντῆς: ἄει Ώοππεχ αἱβ 
ἱχειροπάε ἆταί σεᾷαεΒμίέ, πε]ομε 
Ἱι ἀεπ ἸἨἸδπετεη Ἡεσίοπεη ἆἀε8 
Ἠππιπιε]ς ἀῑε Ῥεμεσιηρ ει Ἁηάε 
νοταπ]α/[βῦ, --- πέδονδε, ζαχ τάς; 
πέδον, ἵηπ Ἡ. παν Ἠϊθ6ν, Αβοηθῦ Ίτῃ 
εσεηκαῖαᾳ ζαπι ΗΙπιπιθ] πεδίον, γε 
ϐ 91. -- Βεαεπίο ἀἱο Τοππια]εγαί 
ἵπ ἄεη {ο]σεπάεη Ύ6ιβεή. 

το". µίσγεται 5ὐᾶτσυ β1οῖ α 1. 
Τ98. κύματα: ας ετοτᾶει]ῖοπε 

γετραπι ἆει Βεπεραπρ πσιτὰ ϱχ- 
βεϊζῦ ἀπτοὮἢ πρὸ μέν τ) ἆλλ᾽, αὐ- 
τὰρ ἐπ᾽ ἄλλα Τ99. -- παφλάζοντα, 
ὨΠΥ Ἠ16Υ. 

Ἰ99. κυρτὰ: ναι. 4 456 πυρτὸν 
ζὸν κορυφοῦται (κὕμα): Ὀει εὐἈτγτηῖ- 
βοπεπι Ἰεζίετ {Όὔχππεη ος ἆἀῑε 
Ίπε]]επ, Ζαπιαὶ Ἱπ ἀθτ Νᾶπε ἆεβ 
Βίχαπάες, ὄδεια ἵπ Ῥοσεπατίρετ 
Ὑγεῖρο απξ παπά ὈῬιάετπ, ππθηη Ββἶθ 
απιβοµ]ασενπ, Καρρεμµῦχγπϊσε ὮΕ- 
ἨδππαπρεἨ. Πείπίετε βοπείπει πό 
φαληριόωντα Ῥεσεϊομπεῖ Ζα πετάεη: 
βἰοῦ αα{ραςσκε]πά. -- πρὸ απὰ 
ἐπ᾽ Αάγ.: τοταῃ -- πΙπίρτάταίη, 
Ἰθίπίθγες τοη ἆἀετ αππιζε]ρατεη 
Νασμίο]σε, 5ο ἆαίς ἀῑδ εἶπε ΊΝεΙ]θ 

σ]εἴοἸβαπι ἆἀετ απάθιπ απ ἆθπι 
Ναοκεη βἰζσῦ. 

800. Ὀεν Ὑετσ]αῖο] γεγαηβομαι- 
Ἠο]ῦ ἴπι Ἐππραπσε ἆῑε απσθβίὔπιθ 
σαπα]ῦ, πας ἆετ ἄῑο Ἔτοες νοι- 
ἀπίπσεη. ἨὨϊο Βομι]άεταπς ἆθι πηίεν 
ἄαπι Ῥύατπι 8ἱΟἩ Ἀρεταιϊγσθπάθη 
ΎΜοσευ {ϊλπτὸ αρετ ἆαπηω σα Θἶπθπι 
πηεπεη Ψεγσ]ειοπαραπΚκ{, ἆθπι υπα)- 
Ἰάβείσεπ βιομάτᾶηπσεπ ἆει ΘΟΠΒΧΕΠ. 
--- ἀρηρότες ϐ6ησ απθ]πβηάςτ 
σ6ΡΒΟΗΙΟΡΒ6Η, Ζα Ο 618, ἵπ ἀῑθ 
Μια πνήΙβοηπειπ Ὀειάε («Πεάθε ῥᾳθ- 
β{ε]]{, σε]ιδτε ζα Ῥεϊάεη: Ζα Ο511. 

801. Ζποιῖθς ΗεπιΙαβήςὮ - Μ 8π. 
802, αι. 4 996. 
808 -- ιὔΠ. 

804. πολ] ς Βἱβ χαλκός -- Ρ 498, 
γρ]. τα Η 298. Βα8 ἐπί ἀαθτᾶΏεν 
ἵπ Ὑαγρατα Ὀδβ]εΠί αἶοη απ ῥι- 
νοῖσιν. 

806. ὙσΙ. ζα Ο 608. 609. Ὠΐθεθ, 
πο απάἆετο Ῥδε]]επ, πείσεα, ἀαί5 4ετ 
Ἠε]πι ϱΏεπδο πε ἆετ Ῥαπσει Υει- 
Ἠᾶ]ζηΙρπιᾶἈ[δ]σ πγεῖς σαν. 

806. πάντῃ ἀμφὶ φόλαγγας ἄ Ῥετ- 
11 ππιπαοι αἩπ ἆεηπ ΡΠα]αησθη. 
ἐπειρᾶτο αἈβο]αῦ: πιο 6ΙΠΘΊ 
γοατβασ]. -- προποδίζων: Τα 158. 

807. Ἠτείες Ἠεπιβίήοὴ ᾱ- 91, 
ΖΥ61ΐ86Ε-- Π1609.--- εἴπως, Ἠ πηπΒΕΗΠ - 
βαΐσ απ5 ἀεηπ εάαηκεη 4εβ ΗεΚίος, 
πη8ο] πειρᾶσθαι, πο ἕ 460. --- ὑπα- 
σπίδια: Ζα 158. 
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δο 18. ΙΔΙΑΔΟΣ Ν. 

ἔλλ᾽ οὐ σύγχει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ᾽άχαιῶν. 
Αἴας δὲ πρῶτος πφοχαλέσσατο, πακρὰ βιῤάσθων 

δαιμόνιε, 6χεδὺν ἐλθέ' τί ἦ δειδίόσεαι αὔτως 510 

᾿4ργείους: οὔ τοί τι µόχης ἀδαήμονές εὐμεν, 
ἀλλὰ «4ιὸς µάστιγι κακῇ ἐδάμημεν ᾽ἄχαιοί. 

ἡ Θήν πού τοι θυμὺς ἐέλπεται ἐξαλαπάξειν 
νῆας' ἄφαρ δέ τε χεῖρες ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἡμῖν. 

ἦ κε πολὺ φδαίη ἐὺ ναιοµένη πόλις ὑμὴ 816 

χερσὶν ὑφ᾽ ἡμετέρῃδιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε. 

σοὶ δ᾽ αὐτῷ φημὶ σχεδὸν ἔμμεναι. ὁππότε φεύγων 

ἀρήσῃ «4ιὶ πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανότοισιν 

ὣάσσονας ἐρήκων ἔμεναι καλλίτριχας ἵππους. 

οἵ σε πόλινδ) οἴσουσι κονίοντες πεδίοιο. 550 

ὡς ἄρα οἳ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις, 

αἰετὸς ὑψιπέτης' ἐπὶ δ᾽ 

Θάρσυνος οἰῶωνῶ. 

ἴαχε Λλαὺς ᾽άχαιῶν 
ὁ ὃ᾽ ἀμείβετο φαίδιµος "Έκτωρ: 

.»4ἶαν ἁμαρτοεπές, βουγάιε, ποῖον ἔειπες. 

808. Ἐνείας ΗεπαΙείΙοἩ: νδΙ.Γ6139, 
Ζπε1ῖθς -ξ Ι 8. 

809. μακρὸ βιβώσθων -- Ο 6186. 
5584, 
810. δαιµόνιε, Ὑετρ]επαεῖεν. 

---δειδίσσεαι ἄε οοπαίµ: βαο]ιςῦ 1π 
Βομτεςε]κθη σα 5εἴχθ6η. -- αὔτως 
παν 5ο, Ὠά{ ἀῑο 806 Ε, Ὀδεεεμτιεῦεπε 
Ἰεἴδε, πα ἀάτολ απσθείᾶπιες ΕΙπ- 
ἀτίπσομ, ομπα ἆῑσι Ζα ετπεῦΙοΠεπα 
Καπιρέ σα αἴε]]εῃ. 

811. οὔ τοί τι ΚΘ6ΙΠΕΒΝΕΡΒ 
ὕσααη (180). 

912, ἄιὸς μάστιγι: τα Μ ὃπτ. 
818. ᾖ θήν που, βἴοπετ]1οὮ 

νο]. 
814. ἄφαρ δέ τε τὲ Ρι]άεἳ εἴπει 

Ῥαταίακδομεπ ἈΝασμβας σα ἄετ 
Ίπι τοτπετρεπεπάεπ Βαΐσο ἄπ8σ6- 
ΒΡΤΟΟΠΕΠΘΗ γεππαζαπηᾳ, νρ]. ἩΠ 
890---84, -- ἄφαρ 5δοξοτί, 1]αρβ, 
νῇθ αἶφψα Ίηπ 46Η Ῥνομάᾳ ᾱ 803, 
νιορθῖ απ ἀἱο Υενβδαέπε βο]ομε Ηοβ” 
πηπσ 2 νογντκσπεπ σδάασπί νητά. 
--- ἀμύνειν εἶσί, πο 812: 7α 1688. 
γοαγβεοβ]α{Ε -- ΙΤ 440. 

816. πολὺ νεταζάχ]κς ἆθπ Κοπαρᾶ- 
τανρεστίια Ἱπ φθαίη. -- ἄπεοῖθθα 
ΗΠαπα]α{ίοὮ --- Ε 489. ο 

616 -- Β 914. 4 3291. ΌὍνοι επ 

ὙγεεβεεΙ ἆαειτ Έαπιροτα ἵπ ἁλοῦσά 
τε περθοµένη τε τα Β 8τ4. 

817. Όας Βαρ]εκίύ τα σχεδὸν 
ἔμμεναι Ρ]4ει ἀει Βαΐᾳ πας ὁππό- 
τε, πε]οπεν ἀἱοθ 1Ἠπι τοτ Απσεη 
βἐεπέπᾶς Βηααδίοη απβμαα]ΙοἸ απῃ- 
5οπτοα]βί. 

818. ἀρήσῃ Οοπ]. Αοτ. 1π Γαζα- 
ΤΙβοἨΠετη ΒΙηπΠθ6. -- ἆΖαπι εάαπκθπ 
να]. α 164 {. 

819. ἰρήκων: νο]. ν 86 1. οὐδέ 
κεν ἴρηξ πίρκος ὁμαρτίσειεν ἐλαφρό- 
τατος πετεηνῶν, αποἩ Ο 959τ {. 

920. πογίοντες πεδίοιοξ- 8125. Φ 
9τ2. 449. 

891 --- ο 160. ὅ9δ. δεξιός: τα Κ 
2Τ4. Ὀιος Ζεϊεμεπ σῖερί σ]6ϊοπβατα 
4ἱε ΒορίἈθίσαηπσ γοη Αἶαβ ἸΓοτίθη; 
46 Βεπάσηρ ἀθββε]ρεπ ἀπτοι Ζεπε --- 
4εππ Ἰαῖπ απάετει (αοῦς Καππ ἆθπ 
Αά]εν βεπάει --- αὐθλί αΌθτ ἴπι 
Ἠπάθτβρτας] ταῖς ἆθν Υοταπβεείσαπᾳα, 
ἀα[5 Ζει 5ος Βερίηπ ἀ4ε: ἄεβαπρος 
β61πθ ΆΑπσοη γοπ Καππρί αΌρε- 
πεπάεῖ Ἀαῦ. [Απμαπᾳ.] 

822. αὐετὸς ὑψιπέτης Ξ ΛΜ 201. 
919. υ 948. --- ἐπὶ δ᾽ ἴαχε Λλαὸς -- 
8894. Ρ ποδ. 

804, ἁμαρτοεπές, παν Ἠ16χ, -- 
ἀφαμαρτοεπές ΙΤ 316: να. 1 5611 
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19. ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. δ8 

εἰ γὰρ ἐγὼν οὕτω γε «4ιὸς πάις αἰγιόχοιο 826 

εἴην ἤματα πάντα. τέκοι δέ µε πότνια Ἡρη, 

τιοίµην δ’, ὡς τίετ᾽ ᾽άθηναίη καὶ ᾽άπόλλων, 
ὡς νῦν ἡμέρη δε κακὺν φέρει ᾽ργείοισιν 
πᾶσι µάλ᾽' ἐν δὲ σὺ τοῖσι πεφήσεαι, αἴ κε ταλάσσῃς 
μεῖναι ἐμὸν δόρυ μακρόν, ὅ τοι χρόα Λειριόεντα 850 

δάψει' ἀτὰρ Τρώων κορέεις κύνας ἠδ᾽ οἰωνοὺς 

δημῶ καὶ σάρκεσσι, πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν ᾽4χαιῶν.ά 
ὧς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ᾽ ἅμ ἔποντο 

ἠχῆ Δεσπεσίῃ, ἐπὶ ὃ᾽ ἴαχε Λλαὸς ὄπισθεν. 
᾽Αργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν ἐπίαχον, οὐδὲ Λλάθοντο 885 
1. 9312 3 / δω κ. ς ο. 
ἀλκῆς, ἀλλ΄ ἔμενον οκ ών ἔπιόντας ἀρίστους. 

ἠχὴ δ᾽ ἀμφοτέρων ἵ 

οὐχ ἡμάρτανε μύθων. -- βουγάιε, 
ψιο σ”9, (γαν- ---ν5δι. σαν-1δαβ), ἆετ 
β1οἩ Ὀτῆφίου πο εἶηπ Β016Υ, ἄτοίβ- 
ΡΤΑΠΏΙ6Τ, 

8256. Ὑσ]. 6 558 {. οὕτω 8ο σθ- 
π1{8, ποται{ 8ἶομ 4.ς ὡς 828 Ὀ6- 
1191, νγᾶἨτεπά ὡς 82τ ἀεπ ἄταᾶ 
4εβ τιοέμην Ῥοβτητηῦ, 

806. τέκοι δέ -- Ἡρη, πας Ὑου- 
απβζε]]απςσ ες Ὑετραπα, Ρ1]4εί ἀἷα 
γοταυββείσαηρ {ῆγ 4ιὸς πάις --- εἴην. 

807. 828 -- 6 540. 541. 

829. ΥρΙ. χ 911. 
880. Λειριόεντα: τα ΙΙ 1695, παχ 

Ἠ]6ν Βεϊπγοτένον χρώς, 1111εππγαΙ[ς, 
Ἠειτοιρεβοῦεηπ πεσεηπ ἆει ἀτοπει- 
άεπ Ῥεραά]απα της ΕΒ]αῦ, πε Ε 868 
διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν. 

πετ᾽ αἰθέρα καὶ 4ιὸς αὐγάς. 

981. 855 -- ϐ 9πτ9. 980. Ὑοι. 
Ῥ 981. 

858 -- ΛΜ α5Ι. -- τοὶ δέ: ἀῑρ 
Τ90 8. σεπαπηίεη απᾷ 886 αἱ ἄρι- 
στοι Ὀεσειεμηθίεη Ε'ὔ]μτογ. 

884. Ετείθος ἨεππϊβθΙοὮ -- Μ 9ὔ9. 
1 τθθ, Σπεϊίος -- Ν 892. ΡΤ28. 

897, αἰθέρα τοπ ἆἀετ Ἠδεββίεπ 
Ἠῦμε, να]. Ἡ 288. Ο β86. Σ 207. 
π' 9τ9. -- Αἄιὸς αὐγάς ᾖΖθιβ᾽ 
ΒίναἸ]6Ἡ, ἄεπ α]αη2 4θερ Ηπαπηθ]ς, 
Ῥεζεϊεμπαπς ἆε5 Ὑψομηβίίσες ἆετ 
ἀδίίετ, νο 6τ ζὅ 44 { Εεβοβ]]ἀθτῦ 
ψητά: μµάλ᾽ αἴθρη πέπταται ἀνέ- 
φελος, ευκὴ δ᾽ ἐπιδέδρομεν αἴγλη. 
-- ἄιὸς αὐγαί πιο ἀἄΑιὸς νεφέλαι 

Β 146 ππᾶ αᾳτ γειριπάππρ τη] αἲ- 
θέρα τε]. Β 468: δι αὐθέρος οὐ- 
ρανὸν ἴπεν. 
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ΙΛΙΑΔΟΣ ϱΕ. 

4ιὸς ἀπάτη. 

Νέστορα ὃδ᾽ οὐκ ἔλαθεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης. 

ἀλλ᾽ ᾽Ασκληπιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

φράξεο, δῖε Μαχᾶον. ὕπως ἔσται τάδε ἔργα" 

μείζων δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴ δαλερῶν αἰζηῶν. 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν πῖνε καθήµενος αἴθοπα οἶνον. τ 

εἰς ὅ κε θερμὰ Λλοετρὰ ἐυπλόκαμος Ἐκαμήδη 

θερµήνῃ καὶ Λούσῃ ἄπο βρότον αἱματόεντα' 

αὐτὰρ ἐγὼν ἐλθὼν τάχα εἴσομαι ἐξ περιωπήν." 

ὧς εἰπὼν σάκος εἷλε τετυγµένον υἷος ἑοῖο, 

κείµενον ἐν κλισίῃ, Θρασυμήδεος ἱπποδάμοιο, 10 

χαλκῶ παμφαῖνον' ὁ δ᾽ 
2, 2 3 ἔχ᾽ ἀσπίδα πατρὺς ἑοῦο" 

εἴλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέι χαλκῷ. 
ο 2 2 λ ’ / 2 2 ὴ 2/ 3 / 

στῆ δ᾽ ἐκτὸς κλισίης, τάχα δ᾽ εἴσιδεν ἔργον ἀεικές, 

5. 
Κεβεπ Ῥοβεῖάοα ὑπῦ Πειαῦ απο 

Ἠετό Εῆν ἆῑο Αε]ιᾶατ εἶηπ, Ιπάθτη 8ἷε 

Ζεας ἰάαςοπῦ παπά πι Ηὔ]αο ἀε5 
ΒοΠ]αξσοίθες οἰπεολ]ᾶ{ογέ(άιὸς ἀπά- 
τη). Ἰπέο]σε ἆθβεεπ Καππ ΕοδεΙάοη 
οὔεπ απ ἀῑο Ἀρϊίσε ἆει Αολμᾶετ 

ἐχείοπ παπά απσθρθῦτῦ βεῖη 216 νγεῖ- 

{ου τετίο]σεη: Ηεκίος πχ νοι ΑΙα8 

ἄατομ εἴπεῃ βρθοσγατί Καπαρ{απ{ᾶμ]ς 

σεπιασΏὲ, Ζα]εσῦ πετάει ἁῑε Ἔνοευ 

ἄροι Μαποτ παπά ἄταβρεπ σατᾶςκοσε- 
οἹ]αραῃ. Ιπι Ἐϊπραηρ ἆθ5 ἄεεαηρσθ8 

πγοιάθη Ἀθβθοτ παπά ἆἀἱδ 1π αμ τεη 

(εεαπσε νεγπαπάδίεη ἀταεί Κὔπ]σα 
νηθᾶεν εἰπσα[άτς. 

τ. 1--40. Νορίοτε Όπιδοίαια 

απά Ζαπβαπιππθη{τοίξαοη π]ζ 4θεπ 

ἀτοαῖ τεγπιαπᾶάείοπ Κὔπ]σεῃ. 

1. Ώοτ Ώϊο]ίατ πΙπιπιῦ ἀῑε Εγζᾶ]- 
Ίαπς νοπ 4 618 8. απ. --  ἰαχὴ 
(ι αχή): γρ]. Ν 884--8δΤ. --- περ 
ἔμπης πβο]ι Ἰοηφθββίνεπι Ῥατ[ΙοῖΙρ 
βἰο]ιό βο, ἆθίδ περ 7ὰ ἀϊθβεπι, ἔμ- 
πης “ἀοο]Ἡ σαι Ηααρίγοτραπη ϱελῦτῖ, 
[Απμαπρ.] 

8. ὅπως Ὀϊ8 ἔργα -- Β2ὔ02. 414. 
ας 61. Υ 116. ϱ Τ8. 914. ΒΙΠΗΠ: Ψ8Β 
1εἰσὲ τα ἔπαπ 180, 

4. δὴ 5οΏοπ.-- παρὼ νηυσὶ Ὠθῖπα 
ΦομΙΠβ]ασετ, νο Ἰείσο ἄει ἙαπιρΕ 
{οῬῦ. Αἱς Νθείοι ἀεπ Καπιρί γει- 
Ἰα[ς, πναχ ἀῑε Θεπ]αςΒί ἵπ ἂετ Ἐθεποα 
ποςΝ πΙοΠῖ επ{ςσβΙεάεη. --- Φαλερῶν 
αἰξηῶν -- Κ 39569. Ὑσι. 4 414. 

δ. πῖνε Ἱπιρεγαῦ. Ῥταςς.: ὑτίπ]κο 
ν/δΙἴθτ.--- αἴθοπα οἶνον, νο] π]ο]Ώ 
ΊΠΘΗΥ ἀετ 4 654 ἀπτοι Ἠεκαπιεᾶς 
Ῥοναϊθείε Μιεομίταπ]«. Ύοη ἄεπι Ίπα 
[οἰσεπάευ οτι Ἀληζεη Βαάς νγαν ἴπα 
εμίνεπ Βαο]ε π]εΒί ἀῑο Ἠεᾶς. Ὠϊθβθς, 
βοψ/16 Νθρίους Αα οτάθταπς ἵπα Ζε]{θ 
Ζα Ῥ]εῖρεη ετίππετη απ Μασμαοης 
γοαιψιπάπηρ. 

6.9ε ρμὰ Ὀοειθερµήνῃ Ρτο]ερίάκομ: 
γρ]. μέγα ἀέξει Ζ 961. --- Ἑπαμήδη: 
νρ]. 4 654 Ἡ. 

7. ἄπο ΒΑ αἱματόεντα -- Ἡ 4556. 
Σ δ45. Ὁ 4Ι. 

Β.. εἴσομαι οι οἶδα, Ίσα] γγ]] 
πΙΙΥ Κωπᾷςθ γ6γβεΠαΒθη, ΠΒ ΟἨΒΘΊΘΠ. 
Ώαρα τάχα, πο β 40. π 3946. --- ἐς 
περιωπήν αι ἐλβών. 

11. ἀσπίδα πατρὸς: νβ]. Θ 195 
ἨῬεασλίο ἆθπ Ἠθῖπα πι Υ 6χβαβραηᾳς 
ο πο αι. 

19. Ὁρι. σα Κ 189δ. 
19. Υρι. ν 197. τάχα δέ: ραταίακ- 

βομεν Νασλδαίσ: νο]. κ 148 Ε 
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τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθεν, 

Τρῶας ὑπερθύμους: ἐρέριπτο δὲ τεῖχος ᾽άχαιῶν. 16 
ὡς ὃ) ὅτε πορφύρῃ πέλαγος μέγα κύματι κωφῶ, 

ὀσσόμενον Λιγέων ἀνέμων Λαιψηρὰ κέλευθα. 

αὔτως, οὐδ᾽ ἄρα τε προκυλίνδεται οὐδ᾽ ἑτέρωσε 
πρύν τινα κεκριµένον καταβήµεναι ἐκ «4ιὸς οὔρον, 

ὡς ὁ ο αμ ὥρμαινε δαϊζόμενος κατὰ δυμὸν 20 

διθάδε’ » ἢ μεθ’ ὕμιλον ἴοι 4αναῶν ταχυπώλων 

ἦε μετ νο ης ᾿4γαμέμνονα ποιμένα Λαῶν. 

ὧδε δέ οἳ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 

βῆναι ἐπ᾽ ᾽άτρεΐδην. οἳ δ᾽ ἀλλήλους ἐνάριξον 
μαρνάμενοι, Λόκε δέ σφι περὶ χροὶ χαλκὺς ἀτειρὶς 325 

νυσσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. 

14 --- ΟΠ. ὀρινομένους: νο]. [248. 
Όια Ἠϊεν Ῥεσεϊομπεῖα βΙ0παί1οη επζ- 
ϱρτϊιομύ π]οπό ἆετ απι Ἠπιάο τοι Ν 
βεεοΠΙ]ἀετίεη, οῦπγοϊ] ἑαχὴ Ἡ. 1 4η 
4ἱε Βομ]π[δγογςο ἆθρ νοτπετσεμεη- 
4εη ἄθεαπσες 884--.88Τ ἀεαθ]ῖο] απ- 
κπᾶρῆ. Ὠοτί ετπατίεη ἆἀἱδ Αολᾶεν 
ταῖς ἄεηπ Αποσν ἆετ Έτουι (856). 

16. ἐρέριπτο, νου ἐρείπω, παῖῦ αἲ- 
[ϊβομει Ἠεάιρ]Πκαίίοη: νσι. ὅδ. --- 
τείχος, 5εΠ8Ι ΘΕΠΟΠΙΠΙΘΏ ἨὨΠΥ 61η 
Τα] ἆει Μααετ: νρι. Μ 998 Β 
469 {, 

16. πορφύρω, τοάαρ]οϊθτ ααδ 
φυρ-, Ψῖθ µορμύρω 338 µυρ-, πα] - 
Ί6τ. --- πέλαγος, ἵπ ἆθι Πίαδ πχ 
Ἠ16Υ. --- κύµατι πωφῶ 1Ίπ ἀππιρί 
ἴὄπεπάεπι ἄεποςσθ. 

1Τ. ὀσσόμενον, πχ Ἠ]6ν γοὮ ΘΙΠΘΠΙ 
ππρο]ερίον ἀασεηείαπᾶς, Ίπάεπι 46εγ- 
6εἱρε Ῥε]ερί σεάαοΏῦ πιά: ὙΘΕΏΠ 
ες τοταλπ{, σ]εἰοῃβαπι ΚΟΠΙΊ1ΗΘΏ 
Β16Ἠ5. -- Λιγέων Βἱβ κέλευθα -- Ο 
620. ἀνέμων κέλευθα πε ε 988. κ20. 

18. αὔτως:τα 4198, παολ{τᾶσ]]ολθ 
ἙῬθβίπαππαηπσ Ζᾳ πορφύρῃ, πε]ο]θ 
ἀἆπτοι ἄθπ {ο]σεπάει πεσαΊνεν Ραΐα 
οτκ1Ἀτο π]τά: παν 80ο (παγ ]6ἱβθ), 
οὗπο ἀαίΐς ἄῑαο Ίοσεη Ὦ6ι ἆθπι ποσἩ 
πιαησε]πάθα πάς οἶπε οπἴβομῖθ- 
4επε ἀερίε Ἠποπίαηπσ πεἨπιθη. --- 
οὐδ᾽ ἄρα -- προκυλίνδεται 5ε]ῃ- 
βῶπάίρει βαΐ. ἴπι ΓπαΙ]κα[1ν. προ- 
κυλίνδεται, παν Ἠ16χ. --- οὐδ᾽ ἑτέ- 
ρωσε απςἨ πὶσμ{ ηαο ἆθν απ- 

ἀθετηω, ᾱ. 1. ἀθι επβοβ προβεί” ὕεη 
βοἱτο, ᾱ. 1. ἴπι σεσεπεαίσ Ζα πρό 
-πατᾶο]ς, π]θ χ 1π. 

ῶ9. κεκριµένον οἵη οηῦβομΙθἆς- 
ΠΘΥ, ἀοσ εἶπθ {εβίο Ἠ]ολίπηπσ 1ΠΠε- 
μᾶ]ή, --ἐκ ἄιὸς γοπι Ζειβ Ἀθχ, τοἩ 
Ίηπα σοεεπἀεῦ. 

20. Ὑετσ]οπεη ππτᾶ ἀῑθ βοἈνγαή- 
Κεηᾶφ Βαψεσαπο 1π ΝΘΒἴΟΥΒ Ῥθοθ]ε 
νου ἀ4επι ρε[α[δύεη ΕπίβοΏ]α[ς πας 
ἀεπι απεπίβκοβΙεάεηπθεα Ἰδΐβεηπ ΑπΓ- 
πορεηπ ἀ4ες Ἠεετεβ τογ ἆθπι η8ΗεΠ- 
ἀ4επ Βήτνπη, Ὑα]. τα 1 8. 

21. διχθάδι᾽ (α), αἱ Αἀνεχρ παν 
Ἠϊ6γ, σα ὤὥρμαινε. -- μεθ ὅμιλον, 
ἵπ ἀἲο ΜΙ{{ο 4ος Μεησο. -- ἴοι 
νετίτισς ἄεπ σοπ]ιωιαί. ἁιθιαξυιιβ 
ἀετ Οπγαξίο γεοία. 

22. μετ) Ατρεΐδην ᾱ-. 1. απι 1π 
εα{αβαοῃθη: Υ. 24 ἐπ᾽. 

285. Ὑσι. σα Ν 4ὔ8. 
94. ἀλλήλους ἐνάριξον -- Ι 580. 

4 98τ. Ρ 418. Ρἱε {ο]σεπάεη γετβε 
Ἀθρεπ ΠΙεγ εἰπίσετπιαίδοη απ/α]]οπά 
απᾷ Ἀρεταιες ποπ ἄρετθϊπβθιπι- 
πηεηά της 14, ἀἱε Ἐοτίάκαεν ἆθβ 
Καπιρίος πιᾶλτεπά Νεείοις ἄαπσεβ 
2 ΑΡαπΙΘΠΙΠΟΠ ἨΘΙΥΟΥ. 

26 --- ΙΙ 65π. νβ]. Ν 147. νυσσο- 
µένων, ταοῖρτοκες Μεάίαπι; 4εχ 6- 
πεῖν ες ΡατθιοῖρΏ παςε]λ ἀεπι Πα ἰῖν 
σφί Ἱἵηῃ αε]ρείιπαίσετετ Ῥί6]]απα, 
Κααπι ΠΙΕΙΣ ΥΟηΠ χαλκὸς αρλᾶπρισ 
σαᾷαοἩΏί, βοπάετη ἆθπι αΏβο]αίεῃ 
σεπεθῖν ἶοιμ πᾶπετηά: νο]. Π ὅδι 
υπᾶ ἕ 151. 
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ἹΝέστορι δὲ ξύμβληντο διοτρεφέες βασιλῆες 

πὰρ νηῶν ἀνιόντες. ὕσοι βεβλήατο χαλκῶ. 

Τυδεῖδης Ὀδυσεύς τε καὶ ᾽Ατρεΐδης ᾽άγαμέμνων. 
πολλὺν γάρ ὁ ἀπάνευδε μάχης εἰρύατο νῆες 90 

Θἵν᾽ ἔφ᾽ ἁλὸὺς πολιῆς: τὰς γὰρ πρώτας πεδίονδε 

εἴρυσαν. αὐτὰρ τεῖχος ἐπὶ πρυμνῇσιν ἔδειμαν. 

οὐδὲ γὰρ οὐδ' εὐρύς περ ἑὼν ἐδυνήδατο πάσας 
αἰγιαλὸς νῆας χαδέειν, στείνοντο δὲ λαού 

τῷ ῥα προκρόσσας ἔρυσαν, καὶ πλῆσαν ἁπάσης 36 
ἠιόνος στόµα μακρόν. ὅσον συνεέργαθον ἄκραι. 

τῷ ῥ) οἵ γ᾿᾽ ὀψείοντες ἀυτῆς καὶ πολέμοιο. 

ἔγχει ἐρειδόμενοι κίον ἁθρόοι: 

2Τ. [Απβαπς.] 
298. πὰρ νηών, τοι 111 6η ΒομΙβεν 

Ἠετ, πε]εῃθ βἷθ Υετ]ᾶβεεη Ἠαέύεη, 
ππι ηαος ἀεπι Ῥίαπάε ες Καπιρέος 
Ζπι 5εΏθη (81). --- ἀνιόντες Ἠιπα α{- 
σε]Ώοπά, ποαῖ] 1ητε ῥοβΙβο παἈθ Όπα 
Μαετε Ίαροη: νρ]. 90 8. --- βεβλήατο 
ϱγ]]ερᾶεοῖ νοηπ ]εᾷετ Ατὸ 4ετ Ύετ- 
παπᾶππσ, σεπαπετ 4 660 {, 

980. Ἐπταίες Ἠεπιβιοι -- ῬΡ 408. 
γάρ Ἰειεῦ 4ο Ἠτκ]άταπσ εἴπ, υγεβ- 
πα]Ώ ἆῑο ἆτεῖ Κὐπῖσα, ππι γοη ἆ6γ 
Βο[π]αοπίο Ζα ετ{αΏτεπ, βἶεὰ τνοη 
1ητεη βεμίβεη πεσΏεσεῦεῃ. --- νῆες, 
ἀϊεάετ σεπαπη{εη Ηε]άεηῃ.--- εὐρύατο 
Ῥ]αερξ. ἆεδ ἀαπεγπάει Ζπδίαπάςς: 
]ασαεπ (βεζομεπ). 

81. θἰν᾽ Ὀἱβ πολιῆς -- 4 850. 
Ν 685, -- ἐπὶ θῖνα ἁλὸς π. -- 
τὰς Ο0ὐ]εκέ ππά ἆαρα πρώτας Ρτὰ- 
ἀἰκαν: αἱςδ ἄιο νοτα εγβίθη,τοπα 
Μεετο απς, αἶ5ο ζαπᾶσ]εῦ απι Μεοτε 
ππᾶ απι πθιθεβίεη γοη ἆετ Μαπεν 
επ{{ζετηῖ, Ὑσ]ι. 16 αππᾷ Ι4δ νῄηες 
δέ τοι ἅγχι Δαλάσσης. 

85. ἐπὶ πρυμνῇσιν ἵπι ορεηθαίΣ 
2ᾳ πρώτας, Απ ἆθηπ ἄα[βατβίθη, 
Απ Ὑθϊζεδίοη νοπι Μεετε επ{[ετηζεη. 
Ὀρτίσεις βολαϊπό Ἱπ ἀθεεπι Ζι- 
ΒΩΙΗΠΙΘΠΠαἨσ6 νοταπβσεβεἰσ!έ τα 5εῖη, 
ἀα[ς ἀῑο Μίαπεν βοξοτὸ πας] ἀθγ Ώαή- 
ἀ4ππο απ[σεβήηνί 8ε]. 

38. οὐδὲ γὰρ οὐδέ, να]. Β Τ08, 
4ἱ6 οτε ἨἈΝεσα[βοπ πεοριετι ἆθπ 
σαησοπ Βαΐ., ἀϊο 2 θἵίο Ὀοετοῖθδί 1Π 
ἀεπι Ιππθ Υοππε ---- ιζζεπι ἀῑε Κοη- 
Ζ08βΐνο Ῥατοιρια]κοπδίτακθοη εὖ- 

ἄχνυτο δέ σφιν 

ρύς περ ἑών νοι. ἨὨίθ Πϊετ σθ- 
σεῦεπο Επκ]άτπησ ετ]Ἀαθοτο ἀῑθ Ίπι 
τοτπετσεµεπάεπ επίπα]ίεπε Απάσετ- 
ἴπηςσ, ἀαῑς ἆῑε ΒεβΙβε π]ολό αἷ]ε ἵπ 
6ἶπον ]μπία απι Ὅ τετ Ίασοπ. --- Όια 
Ἐνεαιίε ἄες ἄερίαᾶες ᾳππΙκεπεη ἄεπ 
Ῥοϊάεα Ὑοτσοῦίχσεη (ώκραι 956) 
Ῥ]σεῖοη ππά Βλο]ίείοπ Ρεΐτᾶσί 
αὗπνα, 40 Βίαάϊεπ οἆετ οἶπο ἀεπίςεελε 
Μει]ο. 

8δ. προκρόσσας ρτο]ερίδοἩ: «5ο 
ἀα[ς 516 {π πιεΏτθγεπ Ἠείπεῃ ἨΙηίθυ- 
εἴπαπάᾶετ σετθῖμό Ῥεῖ ἀειπ Απεζεῖσεη 
46ε8 Βοάεπς τοπ ἆἀετ 6ο ατι βἶσ] 
εἰα{ζεηνγεῖς οἆει ἴεττακεεη[δτπηϊσ 
Πρετεϊπαπᾶςν οτποΏεῃ. ὍΌσθαι ἄῑο 
πα]ρικτεϊβἑδγπιῖσο ΑπεζεΙ]απσ ἆἀθτ 
ομαδα να]. αποη τα ϐ 9289. -- 
μαὶ απᾷ κο, ἀπτοᾗλ ἀἱθεο Αιβεζε]- 
Ίαπσ. 

86. ἠιόνος στόµα Μὔπάπηρς 4.8 
ἄεβίας ες ᾱ. 1. Βαομέ, Ιπάέπι ἀαβ 
7ΥΥΙβοΏεη ἆθεπ ᾖηΥ6Ι γουκρεἰπαοπάθα 
γοτσεβίτσεπ Πασεπάε (θείαάο ἆθπα 
τοπι Μεετε Κοπιππεπάᾶεπ εἶσ] σ]εΙο]ι- 
βαπι ΟΠπεί. --- συνεέργαθον, ἀϊθξθ 
Έοτπι πχ Ἠ16Χ, 

87. τῷ δα ἆαταπι 89Ο, πεῖβε 
2αχᾶο]ς απξ ἀῑο 90---35 απςερεῦθεποθ 
Ἠηάοιπαπᾳ ἀεν Φο]Ιῇα νοπα Καπιρί- 
Ῥ]αΐσε. --- ὀψείοντες, παν Ἠϊ6χ, 4.8 
οἶπ2ῖσε Βε]ερῖο] οἴἵπθβ Γονἱά ογαΕίνιιτα 
αιι[-σείω Ῥαι Ἠοππθς, ταῖς θπθίῖν 
παζλ. Αηβ]οσίο ἆθν γοετῦα, 4ες Ψευ- 
Ίβησθης. --- ἀυτῆς ῬΒομ]απο]ῦ. 

88. ἔγχει ἐρειδόμενοι Ξ- ν 1Τ0. 
Τ' 49. 

πο ο π”- 

ο ο συ μποο 

μα ο ο...” οι υπ νο ντ πας σσ Ρα σον 
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θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν' ὃ δὲ ξύμβλητο γεραιὸς 

[Νέστωρ. πτῆξε δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ᾽άχαιῶν.] 40 

τὸν καὶ φωνήσας προσέφη κρείων 4γαμέμνων' 
»ὦ ἸΝέστορ Νηληιάδη. μέγα κὔδος ᾽άχαιῶν, 
τίπτε Λιπὼν πόλεμον φθισήνορα δεῦρ᾽ ἀφικάνεις; 

δείδω, μὴ δή µοι τελέσῃ ἔπος ὕβριμος Ἕπτωρ. 

ὥς ποτ᾽ ἐπηπείλησεν ἐνὶ Τρώεσσ᾽ ἀγορεύων. 46 
1 Δ Δ ο] νο” 5 / μὴ πρὶν πὰρ νηῶν προτὶ Ἴλιον ἀπονέεσθαι, 

πρὶν πυρὶ νῆας ἐνιπρῆσαι, κτεῖναι δὲ καὶ αὐτούς. 
κεῖνος τῶς ἀγόρευε' τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. 
δν ὢ πόποι, ἦ δα καὶ ἄλλοι ἐυκνήμιδες ᾽άχαιοὶ 
ἐν θυμῶ βάλλονται ἐμοὶ χόλον, ὥς περ ᾽άχιλλεύ ο 
οὐδ)᾽ ἐθέλουσι μάχεσθαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν." 

τὸν δ᾽ ἡμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

»ᾖ δὴ ταῦτά γ᾽ ἑτοῖμα τετεύχαται, οὐδέ κεν ἄλλως 

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης αὐτὸς παρατεκτήναιτο. 

40. σι. Ν 808. πτῆξε, παν Ἠ16Υ 
ἐναπβίαν,5οΏ]αση]εάετ,ρεἈςῖθ, 
πηΏπα]αοἩ ἀατο] βδΐη Ἐταο]μθδίπεη, Ίη- 
ἄαπι Ῥαί ἆθπι εΏσεη ΖπβαπιπιεηΠΕης 
4εν Ὑγοτίθ ταῖῦ ἀετι τοχπεγσεπεπάθτ 
Βαΐσε απς ἀἴθεεπι ας Ψετραπα 1π 
Ῥατοιρίια]{οσπα (ξυμβλήμενος) γοι- 
εο]ιπεὈί: σα 4 458. -- ᾽χαιῶν 
4ἱθ ἀῑτει Κδηῖίσε. -- Όει Ύετβ 
ψιατᾷς νοη ΑγιρίατεὮ αἱς ἄρετβῆρεις 
παπά ἵπι Απθάταοκ απβίθ[]σ τει- 
ΟΤΕ. 

ν.41--184. Ὀπιεγτεάππρζν]- 
βοποπ ἈΝθρβίοτ παπά ἆεπ ἀτεαί 
ΚὔπίΙρεηῃ. 

41 --- ἓ 439. 
4ο--- Κ 8Τ. 655. 4511. ΥΤ9. 202. 
4δ. Ὑσ]. 72 354. φθισήνορα: 71 

Β 888. -- ἀφικάνεις: παῦ Ῥετ[εκζ- 
Ῥοάρπίαης. Ασαπιεπιποη 8οβ]16[56, 
πθ ἀαξ Εο]σεπάς σεὶσί, ἄαταπτς, ἆαίβ 
Νθρίοτς επ Καπιρί νετ]αββδεη Ἰατ, 
αα{ εἴπεη ππσ]ἄσοικ]οπεπ Θζαπᾶ ἆθξδ- 
εεραοἩ. Ἐτ Ἠαῦ τοι ἆθπι, πας 561 
ἀθπα οἱ{ίθη (θβαησο σθβοπεπεη 186, 
κεῖπο Καπᾶςε. 

44. μὴ δή: τα 4151, ἆα[ς νῖτκ- 
1191. νρ]. δή 48. ---ὄβριμος, γοσσιιςο- 
ποῖςο Βοί ποτέ ἆθς Ατθς, τ1εγπιθ] απο] 
465 Ηεκίου, εἴπππα] ἀος Αομί]ος. 

46. ποτ᾽ 6ἶππια], Ἠϊει νοη ἆἄεπι 
ποτΠμειρθποεπάεη Τασε: Ζα ϐ 108. --- 

ἐπηπείλησεν: νο]. Θ 1πτ ἄ. Γ2408. 
[Απβαπμ. ι 

46. μὴ ταῖῦ ἆθτα {αὐπτῖδόπεη ἀπο- 
γνέεσθαι νοντῦ µή πηπί Ἰπά. {πθ. 
ἄεν οτα{ῖο τθοία, πῖθ ηπαο]Ὦ 4επ Ὑεχ-- 
Ῥ6η ἆθβ Ῥομπγὂτεπβ, νο]. Κ 880 απᾷ 
Υ 815. Φ 574. «ο π81: Κοῖη ἄ68- 
ἄαπκα, ἀαίᾳα 6τ οπεν σπτῆς]- 
κΚεπτεη ποτάςϱ. 

4π. Ὑσ]. Θ 182. Ηταν, πψ]ε 46, 
ΑΙ θοναίῖον ἆθβπ. -- αὐτούς: τα ὅ6. 

48--- Ἡ 890. σ2π1. τοι. β 1τ6, 
ε 809. ν 118. : 

49. ὢ πόποι: Τα Ν 99. -- ἤἦ δα 
σοπψ1[5 ἀθεππ, 6ἶπο Υετπαἴαπᾳ, 
ἀϊα 1πι ετκ]Ἀγει 8911, ποάπτο] ἀθεγ 
ππσ]ήο]κ]]ομο Θδίαπαά ἆετ Ῥοπ]ασηί 
Ποτροαϊσαί{]τί 8εΙ. --- καὶ ὤλλοι 1αῦ 
βεῖηθ Βε21εμαπα Ἱπ ἆεπι {οἰσεπάεπ 
ὥς περ Αμιλλεύς. 

60. ἐμοὶ πᾶπαῦ νοη ἆ46Υ σαησΘΠ 
ὙΓεπάπης χόλον ἐν Ὁ. βάλΛονται 80: 
2α 4 985. 

δ1. Ὑρ]. Ν 109. 
δα--- 4 811. 
ὅδ 1. ή δὴ 14 1π ἆετ ΤΠπαί. --- 

ταῦτά γε, 4144-48 Βπ5βεβρτοσμεπο 
Βο[άνονλαπας. --- ἑτοῖμα τετεύχαται, 
ναι. 9 984, 1 π]τ]κ11ο Ἡ βεπον- 
4 επ, αχ Ἠ]αν]ιί σοποτάεη.--- οὐδέ 
πεν ἅδιως -- 9'1τ6. υ 911. ω 10. 
Ζαπι εάαπκεη τρ]. 8 1τ6. Ώεχ Βε- 
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τεῖχος μὲν γὰρ δὴ κατερήριπεν, ὦ ἐπέπιΌμεν δδ 
ἄρρηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔδεσθαι" 

οἳ ὁ᾽ ἐπὶ νηυσὶ δοῇῖσι µόχην ἀλίαστον ἔχουσιν 
ρ] λα δ᾽ ον ἔτ ού ιλ σ ίζ νωλεμές' οὐδ' ἂν ἔτι γνοίης, μάλα περ σκοπιάζων. 

ὁπποτέρωθεν ᾿4χαιοὶ ὀρινόμενοι κλονέονται;" 

ὡς ἐπιμὶξ κτείνονται,. ἀυτὴ ὃδ᾽ οὐρανὸν ἴκει. 60 
ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ’. ὅπως ἔσται τάδε ἔργα. 

μ᾿ / ον τρ 3 / 2 2 2 ΄ 
εἴ τι νόος ῥέξει' πόλεμον δ' οὐκ ἄμμε κελεύω 

δύμεναι' οὐ γάρ πως βεβλημένον ἔστι µόχεσθαι."". 

τὸν δ᾽ αὖτε προδέειπεν ἄνα ἀνδρῶν ᾽4γαμέμνων' 
»Λεέστορ. ἐπεὶ δὴ νηυσὶν ἔπι πρυμνῇῆσι μάχονται. 6ὅ 
τεῖχος ὃ᾽ οὖκ ἔχραισμε τετυγµένον οὐδέ τι τάφρος, 
οἷς ἔπι πόλλ᾽ ἔπαθον «αναοί, ἔλποντο δὲ 8υμῷ 
ἄρρήκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἴλαρ ἔσεσθαι. 

ο Δ / ο / ΄ 5 

οὕτω που «4ιὶ µελλει ὑπερμενέι φίλον εἶναι. 

[νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ᾿ ”4ργεος ἐνθάδ᾽ ᾿ἀχαιούς.] το 

οτι νοη ἄλλως τὰ νΙεάετπο]6 1π 
παρά Ὀεῖπι Ψετραπι-- απις ολα Ε{6η, 
απιςσεβία]ζεη, παρατεκταίνω, πχ 
π1εν απά ἕ 191. 

ὤδ. δὴ 8ΕΛΟΠ. -- πατερήριπεν, 
Ροτέ. τοπ κατερείπω, η Ἠ16Υ, ΑΟΥ. 
Ε 99. -- ᾧ ἐπέπιθμεν, ναι. Β 941, 
εἰαζέ ἐπεποίθειμεν ΟΊιπθ Βϊπᾶσνοκα] 
τοτη Β{8ΠΙΠΙΕ πιθ-. 

56. Ὑσ]. Η 9598. 451. αὐτῶν, ο 
41ε εγβίε Ῥειβον Ῥ]ας. 1η ἐπέπιθμεν 
Ώ6ποβε», ες ἡμῶν αὐτῶν. 

ὅτ. ἐπὶ νηυσὶ 15ὺ Ῥείοπί ἵπι ἄθσει- 
ραΐᾳ σα ἀεπι Ῥ]βμετίσεν Καπιρζνον 
4ει Μαπαεχ η ἄογ Ἠβρεπο. --- ἁλία- 
στος, πὶσοαί Ζα Κτήπαιππεη, απρεισ- 
ΒΟΤΗ, ματ ὃ οἷ1Ρ. 

δ8. οὐδ᾽ ὢν ἔτι γνοίης, ραγαία]κ- 
ΏἼβομεν Εο]ρθραίᾖ. 

69. ὁπποτέρωθεν, πα Ἠϊ6ι, νΟἨ 
νθ]οπετ γοπ Ὀθίάεν Βεἰίθη 
Ἀοατ: 8 Ι8ΐ οἵη γχγες Καπυρίσενὕ]. 
--- ὀρινόμενοι ηλ.: νβ]. 14. 

60. ὡς 2ατήσκνγοϊβδοπᾶ, πο Ζ 109. 
Ν 198. Ο 6986. Π οι”, ἵπ ἆθπτι 
Μα[ρο. -- ἀυτὴ 8 ἴχει -- Β 108. 
ΛΜ 95898, 

61 -- 4 14. Ὑρ]. σα 8. 
62. εὖ Νο, νοχαιβσοκείσῦ ἀα[. 

--- πόλεμον τη δύμεναι ἵπι ἄθρεῃ- 
βαΐᾳ Ζι νόος. 

65. βεβλημένον, γΠερῶδομ πε 
25, πῦ αἰ]βεπιεῖη σα ἀεπκοπάρπα 
ΒαὈ]ο]κέ τινά: υοῦσαὶ ἄὐτίσεπα Νθβίου 
π]οἈ{ πηῦ αη βἶοα ἀεπκῦ, πθηη 6 
Β16] σ]αῖο] Ίπ ἄμμε 65 πιῖρ 6ἴπσε- 
βοἩ]οβεεη Ἠα0. 

64 --- Ι 114 παπά βοπεῦ. 
6ὔ. ἐπεὶ δὴ ἃᾳἃ ἀεππ. Ασαπιεπι- 

ΠΟΠ χεκαριθαΠετί 1π ἆθπ ξο]σεπάθῃ 
Ύσδτεεπ 18 πεᾷεγβοΠμ]ασεπάεπ Νασ]ι- 
π1ομίεπ, ἆῑδ 6χ γοπ Νεβίου βοεΏθη 
6δ Ἡ, νειποππσπ Ἰαξ, απξ αταπᾷ 
ἄετεπ εν ἀαππ βείπει ἘἸαομίνου- 
βελ]ασ πιας]ι{. 

66. ἔχραισμε, αὈβο]αί, πιο 43949. 
5869. ο 6595, «ολα ΓΤίε ΗΜΝ]{9, --- 
οὐδέ τι απο] ΚΕΙΠΘΒΥΡΒ. 

67. οἷς ἔπι, παπι ἀθτθη π]]6Ἡη, 
ἃ]ς 8ἱ8 Μαπεντ παπά ἄταρεῃ Ἠοθι- 
εὐε]]ίεῃ. --- ἔλποντο δὲ [εὶ απσθ- 
ΒΟΠΙΟΒΕΘΠ απ ἔπαθον 8]8 Ρορ]εΙζοπάεβ 
Μοῦϊν, οπο ἆαίΒ απςβ οἷς απ ὦ σα 
ουσᾶπχθιι φᾶχθ. [Απλαπρ.] 
08 Ξ-- 60. 
69-- Β 116. Γ28. Ὑρι Ν 248, 

οὕτω νοὶθ, ἀπ ἆθτ Γο]σοπάς Ύθτ8 
ἵπ ἆθω Ὀθβίθα Ἠαπάολμιήβίθυ Το], 
απ{ ἆθπ Ἰπ]α]έ ἆοι Υοχάρικῶέσο 
6ὔ---68 Ζατῖσ]ς. 

το -- Μ πο. Ν 9251. ἀπό ἔετπ 
γοη. 



κα 
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δεα μὲν γάρ. ὅτε πρόφρων «4αναοῖσιν ἄμυνεν, 

οἶδα δὲ νῦν. ὅτι τοὺς μὲν ὁμῶς µακάρεσσι θεοῖσιν 

κυδάνει. ἡμέτερον δὲ μένος καὶ χεῖρας ἔδησεν. 

ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειδώμεθα πάντες. 

νῆες σαι πρῶται εἰρύαται ἄγχι Δαλάσσης. τδ 

ἕλκωμεν. πάσας δὲ ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν. 
ὄψι δ᾽ ἐπ᾽ εὐνάων ὁρμίσσομεν, εἰς ὅ κεν ἐλδῃ 
νὺξ ἁβρότη, ἢν καὶ τῇ ἀπόσχωνται πολέμοιο 

Τρῶες' ἔπειτα δέ κεν ἐρυσαίμεῦα νῆας ἁπάσας. 

οὐ γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακόν, οὐδ᾽ ἀνὰ νύκτα. 80 
λ ς 

βέλτερον., ὃς φεύγων προφύγῃ κακὸν ἠὲ ἁλώῃ."' 

Τ1 {. ᾖδεα μέν --- οἶδα δὲ ϱ1ε161- 
ε{ε]]οπάε Απαρλοτα(π1ς--βο, 
βο σοπ1[ς αἱ -- 85ορεπ1/): 
νρ].ο 892. Λ1 819. Φ 190 {. Φ δ1ὔ 8Η, 
Ώεχ Βορν]ᾷ τοπ οἶδα 16ί: ἀπτοι Ὦ- 
{αΏταηπσ ψΨίββεπ, νο]. Ζα 6 406, ἀαῑιον 
ᾖδεα, εε πο παῖτ Ῥθύγι [50,ὙΟΥ8Η 
βἶο]ι ἆάς ἔεπιροτα]ο ὅτε ἵπ ἆθτ ἸΓ6ῖκο 
νοπ οποπιχιί φιωιώ 5εἩ]1ε[ς6, Ἱπάθπα 
4ϊο Βοβο]τείρπαπο ἆθγ 1 μαπὔΙΟΠ ΘΙΠΘΠ 
Ο)ῃεΚίβραίσ (ὅτι) νειαιθῦ: σα Ο 18. 
π 4394, Ἶἴπι Ζποθϊζοηπ ἄῑεᾶςθ, πο ἀ46Υ 
ἴεπιροτα]ε ἄθσεπεαίᾳ ἀπτοῃὮ νῦν Ὦε- 
ποϊοηποεῦ 196, ἰχΙὲ απ ἀῑα6 Β{6]]θ γοη 
ὅτε αἱς εαΏ]εκέίνεν Απβάνταο]ς εθἴηθἙ 
Ὀνεεῖ]ς ὅτι. 

το. τοὺς μὲν, 16136, ἄῑε Τχοες. 
Τ8. κυδάνει πεῦεη κυδαίνω, ν]θ 

µελ]άνω Η 64 πεθεη µελαίνω, παν 
Ἠϊαν {ταπαῖθῖν: οτι δη {, ᾱ. 1. Ώαπα 
νετ]θΙἩ{. --- μένος καὶ χεῖρας: τα 
7 509. --- ἔδησεν, 1π ἀϊθβεπι ἄλρει- 
ἵταρθπεπ ΒΙππθ η Ἠ16χ, 4ει Αοτῖρί 
(παοἩ κυδώνει) νοη ἆθεπι εΙππημ]Ισεη 
ΑΚί, ἆθβεει ιτκαηπς παζϊτ]]ο] 
σεσοππἁ τσ {οτιάααειπᾶ σεάβολῦ 
ψητά. 

π4. Ὑσ]. τα Β 199. 
τὅ. νο]. Ο 6ὔ4. νηες ἆρπα ἔο]ρεή- 

ἄεπ Ἠθ]αίῖν ὅσαι αβεϊπα]]ετί, υσι. 
871, τα Κ 416. -- πρῶται ΖάνΟχ- 
ἆσατβῖ, απι πεϊζθρίεη ηΒΟΠ νοΓη, 6εἵ- 
ΚΙΒχί ἆπτοι ἄγχι Θαλάσσης: τα δΙ. 
Ἴπθ. ἕλκωμεν, πο]]εη 8ο161Ι{61, 

Ίπ 4επ οὐροί οἆει ὁλκοί, Έπχοβθη 
οἀετ(τᾶρεῃ: Ζα Β 1589, ἀατοῃ πε]οἈθ 
4ἱο Βοπίβε 1πβ ΜεεςΓ 5σεζοβεη 
ψιτάεη. --- ἐρύσσομεν, Οοπ]. Αο., 
νο π 948, ἆἱε Εοτεείσαπς ἆἀθε 

ἕλκωμεν: απξ ἄεπ ἀτᾶρεπ 1Π5 Μεος 
7186ΠΘΗ. 

ττ. ὄψι, 5ο ἀα[β εἷο [γα απ ἆθπι 
Ύ/αββογ Πεσθη, τηῖζ ὁρμίσσομεν: νβ]. 
ὃ τ8δ. -- ἐπ εὐνάων απξ ἀ4θεπ 
Απ]οτβίσΙπεπ, ὙἨθ]οπθ ΠΙΒΠ 8Π 
Ῥαπεηπ νοπι Ἡοτάθγῦαοι] 4ος βομ1βεε 
1π8 Μεετ απβπατί. -- ἔἐλδῃπ, Οοπ]. 
Αοτ. -- Επί. εχαοῦ. 

8. ἁβρότη, πα Ἠϊ6χ, --- ἀμβροσίη, 
ἄμβροτος. -- ἣν οἳ πῇῖβ Κοπ]. ἀετ 
ἨἘνψαταπς. Ώας8 ἀαπιῦ νετραπάεπε 
παὶ απο ἀθαατεί απ, ἀαῑς ας Απί- 
σοῦεπ ἆθ5 Καπιρίες 1π ἆον Ναού 
παᾶτηο] απά σα εχπαχίθη βαῖ: ο8 
β1ο ἆαππ ἀοςῇ. -- Ζπειῦερ Ηοπηῖ- 
αἴ]οι -- 4π9θ. Π 41. Σ 199. 

το. ἔπειτα ἄαπη ᾱ. 1. πεπη ἀἱθ 
ἄπτομ ἣν ἀπόσχωνται Ῥεποιομπείθ 
Ἐγπαναπς αἰπίγθῦ. -- πεν ἐρυσαί- 
µεθα, Ῥοϊεπ{Ια]ετ Ορα δν. --- ἁπάσας 
α116, απο] ἀῑο ἄδτίσεη. 

80. οὐ νέµεσις, πε 1’ 1656. α 800. 
υ 980, ϐ5 160 Κεῖπο Βαομθ πετθομῖεν 
Ὀπν]]εηπς, ππαη Καππ 68 Ἰκδίπαπι 
νεταΥΡεἩ. -- φυγέεν ΑΟ. ἀῑθ 
Ἐ]ποῖβί εγσταΙ{θἩ, ἈΡΏθχτ προφν- 
γεῖν 81 επτίππθῃ. -- οὐδ 
φωίᾶεπι. ---ἀνα πᾶ τας, 1Π 4ἴ6β6Υ 
{οπιροταίοπ Βεάειίυπς ης Ἠ16Υ. 

81. βέΊτερον «6 ἐστί. -- ὃς Νας, 
πὶθ οἵ5, 4ο ααἴίαιπσ Ὀεεσμτεϊρεπᾶ, 
πας ἄεπι Κοπ]απκίν ἆειτ π]Ιεάθι- 
Ἰο]ίεπ Ἠαπά]απα, ἀἆαμεν ἆθπι ΒΙΠΠΘ 
ΏΒΟἨ --- εἴτις. Ὑσ]. Ιαἴπθιν: "Ίαν 
ζα νιε] Ἠοπῖσ 19566, ἆαπβ 160 πΙοηΏ 
ρυΐ’. -- φεύγων ἆ. Ἱ. Ῥεί ἆἀεπι 
ΚἸπολίνεγαποῃ. 
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τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς: 

»»άτρεΐδη. ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἔρκος ὀδόντων. 
οὐλόμεν. αἴθ᾽ ὤφελλες ἀεικελίου στρατοῦ ἄλλου 
σηµαίνειν. μηδ᾽ ἄμμιν ἀνασσέμεν. οἷσιν ἄρα Ζεὺς εδ 

ἐκ νεύτητος ἔδωκε καὶ ἐς γῆρας τολυπεύειν 

ἀργαλέους πολέμους, ὄφρα φὈιόμεσθα ἕκαστος. 

οὕτω δὴ µέμονας Τρώων πόλιν εὐρυάγυιαν 

καλλείψειν. ἧς εἴνεκ ὀιζύομεν κακὰ πολλά: 

σίγα. μή τίς τ) ἄλλος ᾽4χαιῶν τοῦτον ἀκούσῃ 90 

αὔθον. ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόµα πάµπαν ἄγοιτο, 

ὕς τι ἐπίόταιτο ᾖσι φρεσὶν ἄρτια βάζειν 
σκηπτοῦχός τ᾽ εἴη καί οἳ πειθοίατο Λαοὶ 

τοσσοίδ’. ὅσσοισιν σὺ μετ ᾽ργείοισιν ἀνάσσεις' 

[νῦν δέ 6ευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας. οἷον ἔειπες'] 96 

ὃς κέλεαι πολέμοιο συνεσταότος καὶ ἀνυτῆς 

νῆας ἐυσσέλμους ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν. ὄφρ) ἔτι μᾶλλον 

88 --- 4 850 παπά 1πάεντ0ά.:7α α θά. 
84. οὐλόμενε Ἱπβθ]ϊσετ, εἷ- 

θεπ{]]εὰ: απ ἆεπι 8Ι6Η ἀῑα Ὑει- 
πιπθεμιπρ ὅλοιο νο]Ίποσεπ Ἰαί. --- 
ἀεικελίου, ἵπ ἆει Πας παχ Ἠ]ετ 
ππᾶ Ζπαν ἵπ 4ετ Βεάεπίαπς εἩτ- 
198. 

86. σηµαίνειν, νρ]. ζα 4 988, τηῖῦ 
απείῖν παχ Ἠ16χ. --- ἄρα Ἰα. 

86. νεότητος, πατ που Ὁ 4456. 
καί αἴεϊσειπά: 5ε199{. --- τολυπεύ- 
ειν, ἵπ ἆετ Πῖας παχ Ἠ6χ παπά ὅὸ Τ. 
--- ἵπ ἀϊεεειπ Ἰλοτίεη σΙερῦ 51οι ἆετ 
ταλασίφρων Ὀδυσσεύς ᾖΖα ΕΤΚΕἨΠΕΗ. 

87. φθιόµεσθα, Οοπ]. ΑΟΥ., πε 
φθίεται Ύ. 1185, γοπ ἆεπι οπε 
Ῥϊπαενοκα] σερΙ]ἀθίεπ Ιπᾶ. ἐφθίμην 
ππ{έθγδομΙοάεπ ἀατοᾗ ἆαπ Βιπάενοκα], 
πο ἴομεν νοη ἴμεν. [ΑἈπμαηρ.] 

88. οὕτω δὴ: Ζα Β 158, 9ο νΙτ]κ- 
11ς}. 

99, ὀιζύομεν Ἰπιρογί,, πῃΠζ Αοσπα. 
η Ἠ16Υ. 

90. Ὑρ]. ἔ 498, τ 486. --- τίς τε: 
Ἰχσοπά 6Ίπ6Υ, νθ πγβδρχὔηρ]ο] 
Απο ᾳπ1βᾳ 16. 

91. μῦθον ᾱ. Ἱ. νΝοχβε]λ]αρ. --- 
οὐ παξ πάµπαν ἁπτοβατβ η] {, 
--- ἀνήρ ἀπτοι γε Ῥετοπῦ ἵπ Ῥεζας 
αα{ ἀεπ 92 [ο]ροπάεῃ Ώδβπιτιει- 
ἀοπ Ἠε]ανραίΣ. -- διὰ στόµα -- 
ὤγοιτο: νρ]. Β 200. 

95 --- 240. 
98. καί Ὦϊβ λαοί -- Μ 939, τρ]. 

4 τ. καί οἳ ταῖς Απσαῦο ἆθχ τθ- 
Ἰαήνεηπ Κοπβίτακ6ίοῃ. 

94, τοσσοίδ᾽ πς Ἠϊππγεϊδοπάςπα 
δε -- ἆα, ἀἴεδο Βεβϊεμαπο πητὰ 1π 
ἀθπι Γο]σεπάσπ Ἠε]αδγεαΐ7 Ῥοδύταπι- 
ἴ6υ απςσθ{ήτή. 

96 -- Ρ 1795. Ῥετ Ύθτβ πιυτᾶθ 
βοποπ τοι ἆεπ Αἰοθαπ πῇς Ἠθολπί 
τεχνοτίθη, πα] ἄαξ νῦν δε Ἠϊει 
οιπο τοςλἈζε Βοϊεπαπο 195ε, πᾶμτοπά 
68 ἵη 4ετ Ῥατα]]ε]είεί]α Ἱπιᾶθσεμ- 
βαΐ7 Ζα ἆαεπι Υοτλεγσεποπάςη 5εἴπθ 
Ἐτ]κ]άταπσ ΕΠπάεῖ, 

96. ὃς κέλεαι ΒεΠ]Ιε[δ6 ἄθπι Βίππε 
ΏβΟἩ απ Υ. 90 απ, Ῥι]άει αὖετ Ὠ6ί 
ἄεπι Μαπσε] ἆἀετ Βεμίεπαπρ ἆ6θ8 
Ἠε]αίΙνρτοποπιθηβ οἴπεηῃ Ιορπα ζει 
Ααδγαί: νρ]. Β 2989. Χ 44. ὃ 686. 
σ 3991. --- συνεσταότος, ἀῑεφ Κοπι- 
Ῥοβϊίαπι πα Ἠϊθυ, να]. Ν 988, Ῥοτέ. 
ἀ6β ἀαπενπάεπ Ζαδίαπᾶθς: ντο ἆ 
ποςἩ ἆθν Καπιρς ἀαποχῇ, 89ο 
ηΟςἩ νο ἀαν Ἐπίκομοϊάαηρ. 

97. νῆας 5 ἑἐλκέμεν Ξ- Ι 088. 
3 106. -- ὄφρα αα{ ἀα[β, ἀῑθ σα 
ετναχζοπἆάο Ἐο]ρο, οσο βαχ]κΒ- 
β1βοἩ αἷς Αεϊοπί ἆθβ ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠ 
Ῥοζοαϊομπαοῦ ψ]τὰ: Ζα Β 9509. --- ἔτι 
μᾶλλον σε]λῦτί πας] είπες Ἀζε]]απρ 
Ζα Ὀδίάοη Γοἱρεπάσπ ἀΠθεάσθτη. 
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Τρωσὶ μὲν εὐκτὰ γένηται ἐπικρατέουσί περ ἔμπης, 
ἡμῖν δ᾽ αἰπὺς ὄλεθρος ἐπιρρέπῃ. οὐ γὰρ ᾽άχαιοὶ 
σχήσουδιν πύλεμον νηῶν ἅλαδ ἑλκομενάων. 100 

ἀλλ᾽ ἀποπαπτανέουσιν. ἐρωήσουσι δὲ χάρµης. 
ἔνθα κε σὴ βουλὴ δήλήσεται, ὄρχαμε Λαῶν."' 

λ φ) 2 , 2 2/ 2 3 μα 2 / ἃ 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γαμέμνων 

»ὦ Ὀδυσεῦ., µάλα πώς µε καθίκεο δυμὸν ἐνιπῇ 
ε] δα δ.σ ά 2 λ Αι ΑΝ 2) 
ἀργαλέῃ' ἀτὰρ οὐ μὲν ἐγὼν ἀἄεκοντας ἄνωγα 106 

νῆας ἐυσσέλμους ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν υἷας ᾽χαιῶν. 
νῦν ὃ᾽ εἴη. ὃς τῆσδέ γ᾿ ἀμείνονα μῆτιν ἐνίσποι. 
μα] ἢ νέος ἠὲ παλαιός" ἐμοὶ δέ κεν ἀδμένω εἴη.' 

τοῖσι δὲ καὶ µετέειπε βοὴν ἀγαθδὸς αμ, 
υἐγγὺς ἀνήρ -- οὐ δηθὰ µατεύσομεν ---, αἲ κ᾿ ἐδέλητε 110 

πείθεσθαι καὶ µή τι κότω ἀγάσησθε ἕκαστος, 

οὕνεκα δὴ γενεῆφι νεώτατός εἰμι μεθ ὑμῖν' 

πατρὸς ὃ 

98. εὐκτά, παχ Ἠ16χ, αὈεξαπΗινῖοτί: 
Ἐνπᾶπβολμίθς, Ετ{ο]ς, πιό γένη- 
ται ᾳπῖθϊ] πετάο: τνρι. 8' 999. 
υ 39258. -- ἐπικρατέουσί περ ἔμπης, 
4ἱ6 ἆοοῖ 5αεποπ ἄἱε Ὀρετπασαί 
Ἠαβρεη: σα 1. 

99, ἐπιρρέπῃ, ἀά5 Κοπιροβίθαπι 
Ώαχ Ἠϊ6υ: απς 5ἱοἩ Ἠδταββεηκο, Ζα 
παπά Περῦ ἆας ΒΙ]ά νοἩ ἆειτ 5ἶπ- 
Κοπάεηπ ἸΓαρβομα]ε: τσ]. 6 Τ9. 

100. σχήσουσιν πετάθη απδ- 
πα]ίθ6η, τσ]. Μ 1606. 

101. ἀποπαπτανέουσιν, παν 116Σ, 
ψετᾶςηι Ἠίηπεσ (νοιι Καπιρίε) 
βρᾶ]οπ, υπά 1Ἠτο Αασεπ ἆθη ἃπι 
Μεενε σεϊκοβοποιι γοτ]κεμταησθη σι]- 
πεπάση: νβ]. ΠΠ 988. 

1029, κε Ὀεῖπι Ἰπάϊιο. {αΐ.: Ζα 4 
19π. 199. -- δηλήσεται αβεο]αῦ: 
πηϊτά Βομαάεηπ ὈτίπσθηὮ, πῖῦ 
Ῥηητοτ]κοις σεβασο: πᾶμγεπᾶ ἆοσο] 
ΑσαπιθἹηποα πηῖῦ 5εῖπεπι Ἠαί σα 
πϊίσζθη σ]ααὈί: ται. 81. 

104. μώλα τενβζατκῦ ἀαχολ «ας ἵπ- 
ἀεβπῖζο πῶς, Ὁὶθ τὶς οἱ νονείᾶχ-- 
Κοπά Ζυπ1 Α]ε]κῖν ὑνδί, πα σ 582. 
Ὀδυβεῖσε: σ.ωχ {ε16Ί. -- καθίκεο, 
ηΣ 1ος η 4εχ Ἠ18β, νρ]. α 949. 

106. ἀτὰρ οὐ μὲν ἃ9Ό 6Υ {τθΙ]1 ο] 
η]οἈζ. 

10. νῦν δ᾽, 8 11Υ 1ΠΘΙΠΕΝ Ἠα{ 
τοσο. --- εἰ ἴη, ὃς νρ]. Ῥ 640. ἕ 

2 2 2 οω Δ 2 Ἀ / 2/ 5 

ἐξ ἀγαθοῦ καὶ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι 

496: ϱ5 πιδρο (εἶπεν) β1οὮ {ΓΙπ- 
ἆεπ, ἆ61, 

108. ἐμοὶ δέ -- εἴη ρατααἰςΙβο]ιθΥ 
Ναολδαῦς σα ἆεπι γοτμεισεμεπάεν 
Ὑψαηβομδα{7. ἀσμένῳ ρικαϊκα[ῖν σα 
ἐμοὶ: πιῖτ αἱξ οἶπεπι {τολθπ 
νυᾶτάςε ϱτ ἀαβοείη; ΑΙπη: Ἰθάεν 
Ῥθββετο Παῦ 1ςεῦ ταῖς ΥΙ]ΚΟΠΙΠΑΘΗ. 
Ζαν Κοηπείτα]κθίοη 7α Ἡ π. γ 228. 
Κν. Ρ!. 48, 6, 3. 

110. ἐγγὺς ἀνήρ Ξ-- Ί 4946, να]. 
β 40. --- ματεύειν, παν Π16Υ. 

111. κότῳω ἀγάσησθε ἴπι Ζοτη 
θαο οπ{τής{οῦ. 

119. δή 18 4ος}. -- Βεεπιάεπᾶ 
180 ἀἱο Ζασμαβισ]κεῖθ, ταῖς ἀθί Ὠ1ο- 
Ἰηθᾷθς Ἠϊεχ βεἶπθ ὁαπσεπὰ οπίβοβα]- 
ἀἱσί, πιᾶἨτεπᾶ ος ἀοοῇ βοπος Ι 55 ΠΒ. 
Ἰη ἄμπ]ομεπι Έα] εοίπο Μείπαηπρ 
γη 8]]θπι Ετθιπιαί απβσθ6δρτοσβεη, 
νο]. αποη Ι 69 Π., ππᾶᾷ Απε- 
Ίκεηπαπσ σα/{απάθη Ἠαξέο ἠτοῦς 5εῖποχ 
ασθηᾶ: νο]. Ι 54 Β. 
πθ-- φ 956. πατρὸς δ᾽, ἄερει- 

ραῦσ τα ἆεπι 1πΠ1 γοτλθισθ]Ἰοπάθαι 
οπίµα]ίοπεα Ὑουπατί σα οστο[β6υ 
Ἰασεπά, πα ΒΘΙΠΕΠ ΑΠΒΡΥΠΟΙ σθ- 
Ἀδτε σα πετάεη Ζπ πιοβϊνίθτθη, --- 
καὶ ἐγὼ, 8ποἩ 10Ἡ, π]οθ 1Η, --- 
γένος Αοο. ἀθ5 Βεσαρβ. Ώιο ἀρετή 
4ε5 Τγάειβ παν Ἀρτίσθηπβ τοπ Ασα- 
ΙΠΘΊΗΛΟΠ 4 9τ5 τὔπα]ῖοι απεχκαππῦ. 
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Τυδέος, ὃν Θήβησι χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτει. 
ΠΙορθεῖ γὰρ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο, 116 

ὤκεον δ) ἐν Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι, 
"Άγριος ἠδὲ ἸΜέλας, τρίτατος ὃ᾽ ἦν ἱππότα Οὐνεύς. 

ο ες ποιο πατήρ ἀρετῇῃ δ ἦν ἔξοχος αὐτῶν. 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν αὐτόθι μεῖνε, πατὴρ δ᾽ δμορ ̓4ργεῖ νάσθη 

πλαγχθείς' ὡς γάρ που Ζεὺς ἤθελε καὶ 8εοὶ ἄλλοι. 120 

᾿Αδρήστοιο δ᾽ ἔγημε θυγατρῶν. ναῖε δὲ δῶμα 
ἀφνειὸν βιότοιο. ἅλις δέ οἳ ἦδαν ἄρουραι 

πυροφόροι, πολλοὶ δὲ φυτῶν ἔσαν ὄὕρχατοι ἀμφίς, 

πολλὰ δέ οἳ πρόβατ ἔσκε' κέκαστο δὲ πάντας ᾿ἀχαιοὺς 
2 ’ Δ Δ / 2 ς) / 2 / 
ἐγχεύῃ' τὰ δὲ μέλλετ ἀκουέμεν. εἰ ἐτεόν περ. 126 

τῷ οὐκ ὤν µε γένος γε κακὺν καὶ ἀνάλπιδα φάντες 

μῦθον ἀτιμήσαιτε πεφασμένον. ὃν κ’ ἐὺ εἴπω. 

δεῦτ᾽ ἴομεν πολεμόνδε. καὶ οὐτάμενοί περ. ἀνάγκῃ" 

114. χυτὴ τηῖῦ γαζα »Όείβ γοπι 
ἀταρμῦρε]. -- κατὰ 7ᾳπ καλύπτει. 
-- Ώιε Νεππαπρ ἆθβ Ψαΐετα Κοπιπιῦ 
Ἠιθγ απογνγατθεῦ, ἄα Ὠϊοπιεάθες οτί 
παςὮ ἆετ Απαζᾶπ]αηπσ ἆετ ΑΗπεη 
απξ ἄἆθπρε]ρεα 119 ααθϊπτ]σ]ετ 
σα βρτεσπεπ Κοπιπαζ. Όα αὖετ ἄεν 
ἌΝαπιε ποπ Ἀρετπααρο πἰοαῦ εκ- 
τὰς πνᾶτᾶς, 5ο 5ολαῖπί ἀετεε]θε 
Ἠϊοτ π8εἩ ἄει Απκζημίσαπσ 118 
ποζπεπαῖσ. --- Ναοι ερᾶίεγει Βασα 
παχθη ἀἱθ τοι Έπεβρεπ σε[α]]επεη 
Ῥίθραπ 1π Ε]ειεῖς Ῥεσταῦαεη, ἆοοι 
26ἶσίο ππᾶη ααοἩ Ἱπ Έπερεπ 6ἶηῃ 
ταῦρ ες Τγάεις. [Αππαπς.] 

115. Ὑσ]. Ύ 38δΙ. Πορθεῖ ἆει 
Γαᾶν Ὀ6δι ἐκγίγνεσθαι παχ Ἠ16Γ, 
βοπεύ ἆ4ετ επείιν. 

116. Τσ]. Β 6888. Ν 217. 
118. Εχρίθς ΗειπΙεῦΙοἩ -- τ 180. 
119. ὁ μὲν Οἴποιβ. --- αὐτόθι 1Π 

Κα]γάοῃτ, 
120. πλαγχθείς πἈβολπάθπι ϐΥ 

απιλογσθ]ντο ΥΣ, ἨΒΟἨ Θ1ΠΘΧΥ 
ντίαμτί,. Απ]αίς τα Αβθίηποτ Απβ- 
ψηάθταησ ραῦ πβο] ἆθτ αρᾶύθτοη 
Ῥαρο οἶπ Τοΐβοβ]αρ. 

121. Αδρήστοιο: Ζα Ζ ὃτ. Β 412. 
-- ΑΦυγατρῶν ραχΊνει Εεπθῖν απ 
Ἀύε]]ο ἀθ9 Ο0]εκί. 

122. ἀφνειὸν βιότοιο, Νἱθ Ε 644. 

2 14. Αἀταξίος σαῦ αἱδο ἆθπι 
Πεπιάεν ΕΙάσεπΏίησ ταῖς εεἴπεν Του]ι- 
ἴ6τ Ζασ]εΙοἩβ εἶπο ταῖοπο Ἐκίβίθη, 
νο ἆαξ «Ιεῖοπε Α]κίπους ἆθπι 
Οάγλεειε γοταρπιομῦ η 511 Β. 

198. ὄρχατοι, ἵπ ἄετ Πας πας 
Ἠϊ6Υ, πηῦ φυτῶν Βείῃβεηπ τοπ 
Ῥάππιει, τα η 113. -- ἀμφίς 
τΙΠπσβαΠΙ, ΠΊη 46 ἄρουραι Ἀθταπι. 

194. ο. πχ Ἠΐ6χ απᾶ Ὁ ὅδ0. 
19ὔ. τὰ Ρὶβ ἀκουέμεν -- ὃ 94. 

ὠκουέμεν Ιπέ, Ῥταθς.: να]. α 298. Κ 
160. --- εὖ ἐτεόν περ 86. ἐστί: Ὑ 6η Ἡ 
απάςτβ ες Ἠαμτλθιῦ 1960. ἐτεόν 
εαβζαπθϊνιθτίος Νεπίταπι, να]. 2128 
ἐτήτυμον. 

126. τῷ οὐ ἄν: νᾳβ]. Β 250, ἆοτ 
Ορίωᾶν τηῖξ ἄν παπι Απβάτιο]ς οἴπθς 
ααξ Ῥοδρδπωπηίο ἀτῆπᾶςο σοεΠϊσίεη 
Ἠνγφπατίαπςσ: Ζα 801. Ὀιο Νθραίοη 
πορῖοτό παπᾶολμεῦ ἀάδ ἵπ ἀθπι Ῥατ- 
Πορ φώντες Ἰεσεπᾶο Μοίϊν. 

127. μῦθον -- πεφασµένον πιεῖ- 
πθἩ Ψοχρεβ]αᾳ, επ ϱχ Καπά- 
σοίπαη 1986, Ψεηπ 6ς 6π6 Υοι- 
Περί, νρ]. Σ 996 νοήματα φαίνειν. 

1298. δεῦτε Ἰοθτροί, Πππρετα]- 
γίβεποχ Ρ]ατα] αἩ δεῦρο. --- οὐτά- 
µενοι: Ζα 28. -- ἀνάγκῃ π8ολ Ἰοι- 
Ζ0β8Ίνεπι ΡατΏοίρ, ΡΕΖΨΊΡΘΗ, 
πορεάταπρεῃ, νβ]. Ο 158. η 217. 
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ἔνθα ὃ᾽ ἔπειτ αὐτοὶ μὲν ἐχώμεθα δηιοτῆτος 
ἐκ βελέων, µή πού τις ἐφ᾽ ἕλκεῖ ἕλκος ἄρηται" 180 
ἄλλους ὃδ᾽ ὀτρύνοντες ἐνήσομεν. οἳ τὸ πάρος περ 

Θυμῷ ἧἦρα φέροντες ἀφεστᾶσ) οὐδὲ μάχονται." 

ὡς ἔφαθ'., οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ µόλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο᾽ 
Δ ο, ο). 5 25” 2/ 2 αν 2 / βὰν ὃ᾽ ἴμεν. ἦρχε ὃ᾽ ἄρα σφιν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γαμεμνων. 

οὐδ᾽ ἀλαὺς σκοπιὴν εἶχε κλυτὺς ἐννοσίγαιος. 196 

ἀλλὰ μετ) αὐτοὺς ἦλθε παλαιῶ φωτὶ ἐοικώς, 
δεξιτερὴν δ᾽ ἕλε χεῖρ᾽ ᾽άγαμέμνονος ᾽άτρεΐδαο, 
καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

.,τρεΐδη. νῦν δή που ᾽Αχιλλῆος ὁὀλοὺν κῆρ 
γηθεῖ. ἐνὶ στήθεσσι. φόνον καὶ φύζαν ᾿άχαιῶν 140 
δερκομένω. ἐπεὶ οὔ οἳ ἔνι φρένες. οὐδ᾽ ἠβαιαί. 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὡς ἀπόλοιτο, θεὺς δέ ἓ δσιφλώσειεν᾿ 

σοὶ δ᾽ οὔ πω µάλα πάγχυ Θεοὶ µάκαρες κοτέουσιν. 

199 {. ἔχεσθαι πας ἄεπεῖιν εἰσεπί- 
Ίο] -- βἷο]ὶ {οτηπα]ύεη νοη, 
ἀ4α1θτ παοἩ δηιοτῆτος αποἈ ποςἩ 
4ϊε Ἰο]κα]ο Ῥθεύπηππππσ ἐκ βελέων 
απ[εετηα]Ὦ ἆθει ἄ6β8οἩΠοβΕβε ᾱ. Ἱ. 
αα[5εχ Βομα[βγαῖιζε οαἶοι απ- 
βοἨ]είεεη Ἰοπηῖΐθ. -- μή πού τις, 
πε Κ 511. Ν 298, Ἰιογ πατηαης. 
-- ἐφ᾽ ἕλκεὶ ἕλκος, Υρ]. α 818. 
Π 111. Τ' 990. 

181. ἐνήσομεν, 5ο. δηιοτῆτ:: νο]. 
Κ 89: παοἩἈ ἄεπι Κοπ]απκίν ἆθτ 
Απηοτάεταπσ (ἐχώμεθα) τα Ζυγαϊζοη 
6ιεᾷθ ἆατ Ίπά. Επό: τα Ἡ 99 1. 
-- τὸ πάρος περ της Ῥτᾶβ.: απο] 
ΒΟΤΏΑ4{. 

189. ἦρα φέροντες, δἰσοπ{ί]ῖο] Ἐτ- 
πὔπβοβύει ὕχασεπά, παν ει οἈπε 
ἐπί, πῖῦ θυμµῷ: Ἰπτθπι ({εἶσεπ) 
Ἠειζεη Ὑυὶ Ἱζα τοπ, ηαςῃσθ- 
Ῥεπά, π]οἙί, 4εν ἀνάγκη ποϊο]ιοπᾶ: 
το]. εἴξας ᾧ θυμῶ Ι 598. --- ἀφεστᾶσ' 
άθιπ Ὀ]είΙθοη γοπι Καπιρίο, πίθ 
4 940. 

198. µάλα ρ6τῃ, π]1]]16. 
154 --- 984. 

Υ. 185-169. Όιτε Κδπίρο ππἆ 
Ῥοβεῖϊάοῃ. 

196 -- Κ5Ι5. Ν 10. 9 286. [Αηή- 
Ἠαηρ.] 

186. μετ᾽ αὐτούς 1Ἡπ6η πας]. 
199. νῦν δή που ]εῦσῖ 5ἱο]θχ 

νο]. --- Αχιλλῆος ὀλοὸν κῆρ, νβ]. 
ὢ 89 ὁλοῷ ᾽Αχιλῆι: ἀθβ αχἲσεο, 
σταιβθ]σε Ἠ6τ7”, ἆἄαν Κα Ετ- 
ῬανπιοἨ. Κοππέ ππᾶ ἄπτατα ο] 
γετάετρεη πτκῇ. 

141. δερχοµένω, ει Ὠαΐιν ἆε8 
Ῥατ[οϊρίαπι πας ἆἀεπι (ἄἀθποεῖῖν 
᾽Αχιλλῆος: τα Ι 686. ψ 906, απο] 
Κ΄ 188. δέρχεσθαι Ὀοπειοππεςῦ θ6ἶπ 
Ἰηζεηβείνθς 56ποπ, Ὀεεοπάοις οθἵπ 
Ῥ]ϊίοκαπ, πε]ο]ες οἶπο Ιπποτο Ἑν- 
τθσιπς εΓΚεηπεη 188: αποἩ Ἠ]ες 
ἵπ ἆθπι ΒΙππθ, ἀαί5 Ίμπι ἀἱο Β6- 
ΠΠράΙσαπςσ ἄθει πε 6επεμεπο .τιβ 
4επ Απσεπ ΙειοΏθεῦ. ἔνι Ὦϊβ ἠβαιαί 
-- φ 288. Ὑσ]. σ 85δ. οὐδ) -- πε 
φιζάεπι. 

149, ὡς ποϊθὲ σατᾶο]ς αιξ γη9εἳ 
---δερχοµένῳ: πγίθ 6Υ 80 Ἠπ]ῦ ΙΠΠΕΤΘΥ 
Ἐπτοπᾶε ἀἱο Ε]αοπυ ἆετ (ατίιεοπει 
πηξ Ἰοαομίοπάση Απσθι νετ[ο]αῦ, 
ἆα]θι πο] ἆαθπι αἱ]σοπιείπαη ὤπό- 
λοιτο ἆετ Μο]βοπθ 8ροσοΙε]]ετο 
ἨΜαπβοἩ: Θεὸς δέ ἕ σιφλώσειεν: 
απᾶ πιὃσα ἆῑο αοὐνπεῖιῦ 1Ἠπ 
πι Β]1παεΙῦ 5οπ]ασθη. σιφΛλόω, 
παχ Ἠϊ6τ. Ὑσ]. ἆῑε ἄλμπ]σοπο Απ- 
Κπᾶρίαπσ ἀ4ετ Ψαννγὔπεοπαπς 8π ἆῑε 
5θπεῦεπε Ῥμπαίίοι Η 99 {. Γ 500. 

149. οὔ πω ποςἩ η1οἉ{, ἀθτηα 
ἵπ εσεηεαίΣ οπίςρτιολί ἔτι που. 
-- μάλα πάγχυ 8η” ππᾶ ρατ, 
ψιε ϱ 217. χ 195. 
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ἀλλ’ ἔτι που Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες 

εὐρὺ κονίσουσιν πεδίον. σὺ ὃδ᾽ ἐπόψεαι αὐτὸς 1456 

φεύγοντας προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων."΄ 
ὡς εἰπὼν μέγ ἄυσεν., ἐπεσσύμενος πεδίοιο. 

ὕσσον ὃ᾽ ἐννεώάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι 
2 / 2 / 21 ὃν [4 ” 

άνέρες ἕν πολέμω. ἔριδα ξυνάγοντες "ἄρηος. 

τόσσην ἕκ στήθεσφιν ὕπα κρείων ἐνοσίχθων 150 

ἦκεν' ᾽ἀχαιοῖσιν δὲ µέγα σθένος ἔμβαλ) ἑκάστω 
χαρδίῃ, ἄλληκτον πολεµίζειν ἠδὲ µάχεσθαι. 

92 ο ον / 2 ω Ηρη δ΄ εἰσεῖδε χρυσόὃθρονος ὀφδαλμοῖσιν 

στᾶσ) εξ Οὐλύμποιο ἀπὺ ῥίου' αὐτύια ὃ᾽ ἔγνω 
λ Δ 

τὸν μὲν ποιπνύοντα µάχην ἀνὰ κυδιάνειραν. 166 
2 ’ Δ / ο λ αν 

αὐτοκασύγνητον καὶ δαέρα. χαῖρε δὲ θυμῶ: 

Ζῆνα δ ἐπ ἀκροτάτης κορυφῆς πολυπίδακος Ἴδης 
ἦμενον εἰσεῖδε, στυγερὸς δέ οἳ ἔπλετο δυμῶ. 

µερμήριξε δ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἡρη. 

ὕππως ἐξαπάφοιτο «4ιὸς νόον αἰγιόχοιο. 100 

δε δέ οἳ κατὰ δυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή. 

ἐλθεῖῦν εἰς Ἴδην ἐὺ ἐντύνασαν ἓ αὐτήν. 

145. πονίσουσιν ὑταηβιαν: πετάς 
πιιζδίααὈ ον ]]επ, εοπεῖ ιηῖεπε- 
δίοιο Ιπίχαπβ]Εϊν.--- ἐπόψεαι πηξ Ῥαν- 
Ποῖρίαπα Ὀείπι ΟΡ]εΚί, πε που υ 
9958. -- αὐτὸς -- οσοῖσιν ὀφθαλ- 

μοῖσιν υ 998. 

146. Ὑσ]. 4 808. 
141. μέγ᾽ ἄνσεν, πε πος] Φ 528, 

Αογ.: 6τλοῦρ Ἱαπύεια τε -- 
ἐπεσσύμενος πεδίοιο -- Χ 26, ἐπί 
Ἠϊετ: ο6Ρα6η ἀἱο Εεἰπᾷθ. 

148. 149 -- Ε 900. 861. 

150. ἐκ στήθεσφιν πι ἦκεν, πε 
Τ 951, απβοεμαι]Ιη ρθεασί Υοπι 
Ἠεβροπ ἆοτ Ἐταδί Ῥοϊπι Ἠτίοη. 

161. 165 -- 4 11. 19. Ὑσι. Β 
451. 402. 

γ, 159-224. Ἠοτοες Ρ]απ ἆθη 
Ζοαιςβ σα ἴδαιβοπεη απὰ ἀἷο 
γοτυετεϊιίαησθν ἆαζπτ. 

159. εἰσεῖδε αὐφο]αῦ: Ὀ]ιο]ίο 
Ἠΐπ, νουβᾶτ] ἆπτοι Ηἰπσυ[ᾶραπρ 
468 Όχραπς ὀφθαλμοῖσιν, Υοη αι]- 
πιΘΥΊΚΦΠΙΘΥ Βεορασλίαηᾳς. [Απ]λαηρ.] 

104. στᾶσ᾽ πα σλάσπι 51ο Ἠ1η- 
εοϊτοίοεν Ναχ, νβ]. 19. -- ἐξ 
Οὐλύμποιο 74 εὐσεῖδε, μη ἆεχ ϱθ- 

ΔΝ 

πβπεγθα ΒεδΙπΙπηαπσ ἀπὸ ῥίο 
Σ ὅτθ, Ζα ϐΘ 48. 

166. ποιπνύοντα: σα 4 600. --- 
µάχην ἀνὰ: τα Ν 3210. 

166. χαῖρε δὲ θυμῷ - ὢ 428, 
Χ 924. ὃ. 48δ. ἕ 119. ὦ 545. 

108. εἰσεῖδε, Ἠϊετ: οτο]ιοκίε, 
παπι ῦ 4μ5 νου Ῥεῖᾶο ἀΠοεάει ϱθ- 
βὐε]]ίο ἔγνω 1654 πὶιεᾶετ αι. --- 
στυγερὸς -- ἔπλετο, πῖολε Ἀρου- 
Ἠατπρί, εοπάετη πι 6πρεύεηπ Απ- 
βοἩ]α[5 απ ας Ὑοτπειφεπεπᾶθ, 8ο- 
{οτι ϱς απ ἄθπι ζᾳᾷα βα{5 ππᾶ νοη 
Ἠϊοταας Ἰεάεπ ΑπασεπΏ]οῖὶς π]οᾶοτ 
βαἶπο Αα[πιογ]καπι]κοιῦ ἀθν Ῥολμ]ασλό 
Ζανοπάεν Κοππῖθ, να]. Ν 1---9. 

1569. Ετρῦες ΗεπιδοἩ -- Ε 671 
υπ βοπεῦ. 

160. ὅππως παῖ ΟΡΙί. ᾱ. Ἱ. νε 
β16 65 απηβίε]]εν Κδπηίε σα {Δπβομεῃ, 
--- 4ιὸς νόον αγ. Ξ- ε 108. 181. 

161 Ξ ΕΒ 0. Κ ΙΤ. το1Ἱδ. αμα, 
1 250. 

109. ἐντύνασαν ἓ αὐτήν, νβὶ. α 
18, πας. ἆθπι αν οἱ ἀον ἀλκεα, Ἡ 
πνοῖ] ἀον Τπ]μα]έ ἆοβ Ῥατοῖρς σα 
ἀθτ Ίπι ΙπβΠ. οπ(πα]ίεπεα Ύοτείει- 
Ίαπς ρεμὂτί, 

υ: νρι. 
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εἴ πως ἱμείραιτο παραδραθέειν φιλότητι 

ᾗ χροιῇ, τῷ δ᾽ ὕπνον ἀπήμονά τε Λιαρόν τε 
χεύῃ ἐπὶ βλεφάροισιν ἰδὲ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν. 166 
βῆ δ᾽ ἴμεν ἐς Θόλαμον, τόν οἳ φίλος υἱὸς ἔτευξεν 
φαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσεν 
κληϊδι κρυπτῇ: τὴν ὃδ) οὐ θεὺς ἄλλος ἀνῶγεν. 
ἔνδ᾽ ἤ γ᾿ εἰσελθοῦσα θύρας ἐπέθηκε φαεινάς. 
ἀμβροσύῃ μὲν πρῶτον ἀπὸ χροὺς ἱμερόεντος 1το 
λύματα πάντα κάθηρεν, ἀλείψατο δὲ Λίπ᾽ ἐλαίῳ 
ἀμβροσίω ἑδανῶ, τό ῥά οἳ τεθυωμένον ἠεν' 
τοῦ καὶ κινυµένοιο «4ιὸς κατὰ γαλκοβατὲς δῶ 
ἔμπης ἐς γαϊῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἴκετ ἀυτμή. 

τῷ ῥ) ἤ γε χρόα καλὺν ἀλειψαμένη., ἰδὲ χαίτας 116 
πεξαµένη, χερσὶ πλοκάµους ἔπλεξε φαεινοὺς 

καλοὺς ἀμβροσίους ἐκ κράατος ἀθανάτοιο. 

1089. εἴ πως ππῦ ΟΡ. Ἠαηδο]- 
5.17 απ5δ ἀ4επ ἀθάαπκεη ἀετ Ἠστα: 
ΨΕΏη 1Ἠη ἆοσο]μ 4ας Υετ]αησθη 
ετρτ]{{ε (Αον.). -- παραδραθέειν, 
παχ Ἠ16γ ππᾶ νυν 88. 

164. ᾗ Ὀομβίε]ό εἶοἨ απέ Ἠενα. --- 
χροιή Εᾶτ χρώς, πα Παν, --- ἀπή- 
μονά τε Λιαρόν τε -- ε 2608. η 266, 
ἀοχῦ γοπι οὖρος, Ἠ6Υ τοπι Βοβ]αί: 
εἴπεη εχᾳπΙοκεπάθη ππά βαἩ{- 
ἴεη, 

106. χεύῃ, παο]Ὦ ἀθπι Ορίαδιν 4θν 
Κοπ]απΚΜῖν (πας εὖ ομπθ τθο]{ο 
Απα]ορῖε, να]. Ώ 586. -- φρεσὶ 
πευπαλίµῃσιν -- 6 8066. 081. Υ 86. 
Ῥεν Ὑχκαππσ ἀθς Βομ]αίες ααξ ἆας 
Άπρο πν]τὰ οἶπθ ΙΠπ6το απί ἀῑθ 
φρένες ἸΚοττθβροπάϊετεπά σα αο]ιζ, 

166. 1607 -- 958. 889. Φύρας 
Τπὔϊτ{]ῆσε]. 

168, κληϊΐδι βοοϊβινοι Ὠαᾶν σα 
Ὀύρας, τα] 6ἶπ6ι Ώϊοσα] (σα 
α 442), κρυπτῇ, ηὰχ Ἠϊ6χ, ΘἴΠΘΠΙ ϱ6- 
Ἠθίπιθη, ἆθὶ Ἅπγατ πολ] σα βπάθη, 
Ἀθας ας οἶπει ϱρεἸλείπεη Τογ- 
τ1οΏίαηρ γετβεμθη σαχ, ἀαίβ Ἱπθγ 
ἀϊεβο π]ο]έ Κκαππΐα, ἀθπβθδ]ρει η]ολξ 
ᾳατὔςκβοπῖεθεη Ἰοπηΐθ. --- ἀνῶγεν, 
πηῖξ κληῖδα αἱ ΟἨ]ε]ὲ απο] ο 465, 
Ῥεπειομπεῦ ἆπδ Ζατᾶςκεσμίερεπ ἆθθ 
Ἠ]εσε]ε: σα Π 551 πῶμ) ἀνέωγεν. 

169. Ζπεῖϊίος Ἠεπι]βΏοὮ -- φ 46, 
Άρει ἐπέθηκε Ἰοσΐς απ, 501198, 

Απιθείς, Ἠοπιθτς Πας. ΤΙ, 1. 

110. ἀμβροσίῃ Ἠ]οι οἴπθ Ατό Βαἱΐα, 
γρ]. σ 199 κάλλος ἀμβρόσιον, πἉλι- 
τοπᾶ ἆβ ἔλαιον ἀμβρόσιον 1Τ1 Ε. 
αὶς εἶπο ὅ]ϊσο βα]ῦθ ἆαπα ἀῑσπί ἆθτα 
Κθτροτ αἴπεπ απσεπεΏπιθη ἸΜΟΠ]- 
σετγαοἩ ταπᾶ ἆετ ἨΠαπί εἴποη Ὦ6- 
βοπάετη (ἶαπσ απᾶ ρτὂ[Βετο {θ- 
βολπιθ]ἀΙρ]ειό ζα σοῦεῃ. --- ἵμερό- 
εντος, νβ]. ΙΤ’ 99π, ταἱπθηᾱ. 

1Τ1. λύματα, πατ Ἠ]ου ππά 4814. 
- πάδηρεν, πε ἕ 98, ἀατοι Ἠεὶ- 
ηΙσθη ΘΗΤΙΘΥΠΕΠ, ΑΌΥΑΡΟἨΘΗ, --- Λέπ᾽ 
Ξ- Λίπα, αἵπ οτβίαχτύες Ππβῦταπιεη- 
ἴα]ς αἱς Αάν. {αεζΐῦ, σ]ᾶππεπᾶ. 

119. ἐδανῶ, παχ Ἠϊθν. --- τεθνω- 
µένον, παν Ἠ16χ, ἀπ {εαν {ᾶ115, βἰολῦ 
ρτάαικα[ῖν. 

1Ττ8. τοῦ, αρ]ανίεοπεν (θποαίϊν: 
νοη ἆθτῃ, --- καὶ Κοηζθεβῖν 1Π Υετ- 
πησετπάθπι ΒΙηΠ6: απο] πατ, πγίθ 
α 68. --- χαλποβατές αὐείε ταῖς δῶ 
αἱ Ὑοδχββοβ]πίβ, πιΙζ ΘΊΘΤΊΘΥ 
οµποα]]α, παν νοη ἀδδετρα]ᾶβίθη 
παπά ἄθπῃ 465 ΑΊ]ΙΠοοΟΒ: 1η Ἠαξ απ 
οἶπο Ἠδ]Ζ6γπθ, παῖξ Βτοησεῦ]θο] ἄροει- 
Ζ05ε1Π6 βεηγε]]ο Ζα ἀεπκεῃ. 

174. ἔμπης ἀοοΠ. 

1Τ6. πεξαµένη, πάχ Ἠ16Υ, --- πλο- 
πάµους, η Ἠϊθχ, ἀοο]ι ἐυπλόκαμος, 
Ἐ]εολίθη. --- φαεινούς Ἰπίο]σο ἀθτ 
Φα]ραπσ. 

1ΤΤ. ἐκ κράατος, πναῖ] ἀῑο Ε]εσ]ξδεη 
τοπι Ηατρί πεταρμᾶηροπ: το]. 4580. 

ὅ 
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”..2 39 ἀμφὶ δ ἄρ) ἀμβρόσιον ἑανὺν ἔσαθ'. ὕν οἱ ᾽θήνη 
ἔξυσ᾽ ἀσκήσασα, τίθει ὃ᾽ ἐνὶ δαίδαλα πολλά᾿ 
χουσείῃς δ᾽ ἐνετῆσι κατὰ στῆθος περονᾶτο. 
ζώσατο δὲ ζώνην ἑκατὸν Ώυσάνοις ἀραρυῖαν. 

ἐν δ ἄρα ἕρματα ἦκεν ἐυτρήτοιόι λοβοῖσιν 
τρίγληνα µορόεντα" χάρις δ ἀπελάμπετο πολλή. 

κρηδέµνω δ᾽ ἐφύπερθε καλύψατο δῖα δεάων 
καλῷ νηγατέω᾿ Λαμπρὺν ὃ᾽ ἦν ἠέλιος ὥς" 
ποσδσὶ ὃδ᾽ ὑπὸ Λλιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα. 
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροὶ Ἀήκατο κόσμον, 

τῶν ἄλλων ἀπάνευθε δεῶν πρὸς μῦθδον ἔειπεν' 

180 

186 

βῆ ῥ)᾽ ἴμεν ἐκ Θαλάμοιο, καλεσσαμένη ὃ᾽ ᾽άφροδίτην 

ᾗ ῥά νύ µοί τι πίθοιο, φίλον τεκος., ὅττι κεν εἴπω. 190 

118. ἑανὸς, απβδ «/εσ-ανός, Εἶπ 
ππιΌ]Πσο]ετ ΠεἱῬτοσξ, πας ΟΠπαπ- 
6εη βδῆτ ἀ4επ Ἠα]ε παπά Εῆτ ἀῑο Ατπιθ 
Υ6Ι56ΘΠεΠ, πε]οπεγ απ ἆθπι οΏθΘΓεΠ 
Τεῖ]ε ἆθξ Κὔτρειβ Ῥϊ6 Ἠεταῦ σα ἀεπα 
αἀτίε] εηπσ απ]ας απά νεῖθετ απίεη 
{αμίοπ]ος 5 τα ἆ4επ Επ[βκηδοπε]π 
ἨεταὈβε]:; ἆετ Βομμίσ πατ Ἰάπος 
4ετ Μία ἆει Βτπεῦ απσερταςΏῖ ππὰ 
ἀαβε]Ὀαεί ἆπτομ ΕπἸρα]αε οἆεν Ηε[βε] 
7π58ΠΙπΠΕΠΦΕἨΑΙύεΠ. 

119. ἔξυσ᾽ σεσ]ᾶί{ίεῦ Παΐΐοα, 
4ἱο Ιείσίο Ατρεῖϊς Ῥει ἆθι ΑπΠΙΕΤ- 
ισπηςσ, Ἠϊετ Εῑχ ο Ψετετήραπρ 
ἄρετπαιρθ. --- ἀσκήσασα: τα 4 110. 
-- τίθει δ᾽ ἐνὶ Ἰοσίε Ἠ]ϊπεῖη, 
ᾱ. 1. νεβρίε ἨϊΙπδΙη: Ζζα ΙΓ 126. --- 
δαίδαλα Καπβίτείο]με Ώίηπσα, Οἵ- 
παπιεηία]ε οει Πσᾶτ]ῖομε Μπρίοτ, 

180. ἐνετῇσι, παν Ἰῑει, Ἠσοί- 
ἴο], ἀθτεῃ σ 995 απ 6ἴΠπθΠ; πέπλος 
19 ουν ᾶἨπε πετάεῃ. --- κατὰ στῆ- 
ΌΘος: παςἩ ἆογ Ἀ]ίετει ΒΙ6ΐ6, νά Ἀτοπά 
ερᾶθετ ἆαδ αγαπά απ{ ἆατ Ῥομα]{ας 
πη]ῦ 6ἶπογ Ὀραπρε Ζα5απιπιοησο]θ{[ιεῦ 
πγαχᾷο. 

181. ἑκατὸν Ὀϊβ ἀραρυῖαν οἶπθ 
Ῥοθ/ήβο]ιαο [)ροτίτείραηρ: νρ]. Ἐ τ44 
ππά Β 448. 

185, ἐν πας ἦκεν. --- ἐυτρήτοισι 
Λοβοῖσιν, πχ Ἠ16Υ. 

185 -- σ 398. τρίγληνα πα]ξ ἀτοαὶ 
ΑαρἩρίεΙην ᾱ. ἶ, Δασᾶρίειπ ἄμῃ- 
Ἠσπειπ Ὑοδγ2ΙΘΓΠΏΠΡΕΠ ΥΕΙΒΕΊΘΗ: 

εγπα]θεπε απίϊκε ΟἨΠτιησο σείσεη 
1616 απι γοτάετεη Ἠαπάᾶς ἵπ σ]εΙο]- 
πηᾶ[δίσεπ Ἐπίβετππησθεη τον οἵπαπ- 
4εσ ἀτεῖ σο]άεπο Ἐπσε]π απσεφεῖαῖ, 
1615 απ ἀεπι ΒεΙΐεη πεβρεη 6ΙΠΕΠᾷΕΥ 
Ζνγεϊ νεχκα] Ἠεταυτειεπεπάθ ρο]- 
4επο 1ήπΠπεεηπ απσε]δζεῦ, πυᾶ]τεοπά 
οἶπα ἀτὶιθίο ΤΗπεε ἵπ 4επ ΖπΙκεπεπ- 
Τ8ΆΤΑ εἰπστεΙ{, 4ετπ 1μτο Βατιρπετίθη 
απύεη οὔεη Ἰββδθῃ, --- µορόεντα 
τη]ῦ Μαα]ῦδεετεηπ τθχεεμθν ἆ. Ἱ. 
Μαπ]Ώεετεν ἄππμεμεη Υευπίεταησθεη, 
πἹο ετΠα]ίοπε απκαο ΟἨχτίπσο απ{ 
4ετ Ἰ/ὔ]ραπςσ ἆἀετ ἀο]άρ]αδίο οᾶςτ 
Αη ἀετ απίετεη Ῥετιρηατίο ἆετ εἵ- 
πάληίθη Πήπβεηπ 5οἶσομα σεῖσεῃ. 

184. κρήδεμνον (κάρη απὰ δέω) 
Κορ{ίασ, εἶη πιαπ[ε]αχῆσες ΚΙεῖ- 
ἀπηρεείᾶσ], ἆαξ σεπὔμπ]ο] ἤθετ 
ἆαπ Ηιπίοτκορε σεζορεπ τοπ ἆθπι 
5οπεΙζε] ὕρεν Βο]μα]ίοτη απὰ Ἠϊσ]και 
ἨεταὈβμίηᾳ, ἆαβ θβιομί αὖΏοτ ἐγεὶ- 
δείς: παςἩ ἆθπι Ζαβαΐς Λλαμπρὺν 
ὃ ἣν ἠέλιος ὥς 186, πὶο ἀθπι Αἴ- 
ἰτιριῦ λιπαρά α 884 τα βο]λ]είδοη, 
815 Ἠππεπαπι Β5ἱοῇθ. 

186. παλῶ νηγατέω Ξ- Β 48. 
180. Ὑρι. Β 44. 
18Τ. αι. Η 901. 
199. τῶν Ὀἱ 9εῶν 7π καλεσσα- 

µένη: να].ο 6λ9. Ὀἱο ἀδῑίου Ἡαχθη, 
πο σον ῦμπ]οἩ, ἵπ Ζεις Ῥα]αείθ 
γογβαπητηε]{, 

190, Ἐναίθς ΗσπιϊβίΙσ]ι -- 498. Η 
48. τὶ τσοπά, [Απμαπρ.] 

| 
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ἠέ κεν ἀρνήσαιο, κοτεσσαµένη τό γε θυμῶ, 
οὔνεκ) ἐγὼ «αναοῖσι, σὺ δὲ Τρώεσσιν ἀρήγεις: 

τὴν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα «4ιὸς Θυγάτηρ ᾿ἀφροδίτη' 
»»Ἡρη. πρέσβα θεά, Ῥύγατερ µεγάλοιο Ἰρόνοιο, 

αὔδα. ὃ τι φρονέεις' τελέσαι δέ µε θυμὸς ἄνωγεν, 195 
εὐ δύναμαι τελέδαι γε καὶ εὖ τετελεσμένον ἐστίν." 

τὴν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἡρη' 
δὺς νῦν µοι φιλότητα καὶ ἵμερον, ὦ τε σὺ πάντας 

δαμνᾶᾷ ἀθανάτους ἠδὲ θνητοὺς ἀνθρώπους. 

εἶμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης 200 

Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσδιν καὶ μητέρα Τηδύν. 

οἵ µε σφοῖσι δόµοισιν ἐὺ τρέφον ἠδ᾽ ἀτίαλλον. 
δεξάµενοι Ῥείής., ὅτε τε Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς 
γαίης νέρθε καθεῖσε καὶ ἀτρυγέτοιο δαλάσσης᾽ 

τοὺς εἶμ᾽ ὀψομένη., καί σφ᾽ ἄκριτα νείκεα Λύσω. 205 

ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται 

εὐνῆς καὶ φιλότητος. ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε δυμῶ. 
εὖ κείνω γ᾿ ἐπέεσσι παραιπεπιθοῦσα φίλον κῆρ 
εἰς εὐνὴν ἀνέδαιμι ὁμωθῆναι φιλότητι. 

191. τό γε: Αοςοι τετρα]1ς: Κτ. 
Ρι. 46, 4, 9. 

1ος --- Ἡ στο, 
191 -- Ἡ πρι. ϐ ὃδο. Ἡ 9419. 
195, 196-Ξε 89. 90. Σ 426. 421. 
191 -- 500. Τ' 106. δολοφρονέ- 

ουσα: Ίπάεπι βίο Αρητοᾶάίε ἤρετ 
Ίηχο εἴσεπί]οπο Α)βίιοΏί, πε]οῖε 
αιέ ἄῑε Βεπᾶάίσπηπσ ἀἄετ τοη Ίεπεν 
Ῥοεσϊπεισίει τος ἸἨϊπαπξ]εί, 
(Ἀπβολίςθ. 

198. φιλότητα Κοπκτεῦ σεάαεΏί: 
Ἡιεβεεζβαθοτ. ἵμερον Πιερτοαίῖπ. 

199. δαμνᾷ ἀῑτ ππετηᾶπϊς 
πηΒΟοΏβῦ. 

200. πολυφόρβου, πατ Ἠΐατ, 801 
ππά ΙΓ 568. --- πείρατα γαίης, ἆἀῑθ 
τοπι ΌΚκεαπο σεριάθίοῃ (ἄτεππει 
4ετ ἘτάἙ, τσβ]. Θ 418, αρλᾶπσὶς 
τοη εἶμι. 

901. Ὡκεανόν απᾶ Τηθύν αἲ- 
Ἠᾶηρίσ νοη ὀψομένη. --- θεῶν γέ- 
νεσιν, ἄετ Όταριαπρ, Ότατπε]] 4ετ 
ασίίαεν ἄθροτπααρί, πού Ὀ]ο[ς γε 
ὦ 196 Β. ἄει Μεετ- ππάἆ Ε]α[βσῦίΐει: 
εἶπ Αδἰτακίύαπι ἵπ Κοπ]κτείετα ΒΙηΠ6Θ. 
--- µητέρα τα ριᾶσπαπίεη Θίηπε ἀῑθ 
σσετπιαζθετ, ἆῑε Α]]πιπθίζετ. 

246 ππ]χτὰ ἀἴεβθο Απεοηαππησ ἀαΏΙπ 
ετνεϊετό, ἅαῑξ ἀετ ΟΚεαπο αἱς 
4ετ Ὀταπε] α11ετ Ώϊπσο ὮῬε- 
Ζεἱομηεῦ ψητά, ποπαῇ 51ο] ἀῑδ Τιεμτο 
4ες Τῃα]εε, ἅαίς πε Ίλαββετ ἆας 
Ἐπποῖρ αἱ]ε: Ῥΐπασο φεῖ, θετϊτ, 

202. ἐύ ὮὈϊβ ἀτίταΊλον -- 808. 
Π 191. τ 9ὔ4. ἐύ ΦΟΤΡΡΒΠΗ. 

9085. Ῥείης, αὐ]αῦ. εποῦν σα 
δεξάµενοι: 7α 4 96. 

904. απ Ῥαεμε ϐ 4Τ8Π. ἆὦτρυ- 
γέτοιο: Ζα 4 816. 

200. ἄπριτα αποππῖττΏατ ἀ. 1. 
βοἨππετ Ζια 5επ]εμίθν, 6η ἆ]ος. 

206. δηρὸν αἱς Αἀ]εξίῖν πιῖς χρό- 
φον, ηιχ Ἠϊει απᾷ 805. --- ἀλλήλων 
--- ἄλλος ἆλλου, αθμᾶηρϊᾳρ γοη εὐνῆς 
καὶ φιλότητος. 

207. Ἰόλος Ὀϊς θυμῶ -- 
«5 906. Π 206. 

908. εὖ --- ἀνέσαιμι, Ῥεάίηρετ- 
4ετ ἨππδςἈ δα τσ. --- πείνω ἆπτομ 
γε πιαχκτετῦ πηῦ Ῥεζαρ απξ ἀεπ γοτ- 
Πετσεπεπάθη ἀθάαπ]κεπτ. --- ἐπέεσσι 
πετείᾶτκύ ἄεηπ ῬεστΙβ τοπ παραι- 
πεπιθοῦσα (σα Β τ11). 

209. ἀνέσαιμι νοη ἀνεῖσα, νβ]. 
Ν 057, ααξ 1 Ώθρετ Ὀτίησθεη 

5 Ἔ 

1 456. 
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αὖεί κέ σφι φίλη τε καὶ αἰδοίη καλεοίµην." 910 
τὴν ὃδ) αὖτε προσέειπε φιλομμειδὴς ᾽ἀφροδίτη" 

υοὐκ ἔστ᾽ οὐδὲ ἔοικε τεὺν ἔπος ἀρνήσασθαι: 

Ζηνὸὺς γὰρ τοῦ ἀρίστου ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαύεις."' 

ἦ καὶ ἀπὺ στήθεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα 

ποικίλον. ἔνθα τέ οἳ Βελκτήρια πάντα τέτυκτο" 

πάρφασις, ἥ τ᾽ 

ἄπρηκτόν γε νέεσθαι. ὅ 
ὡς φάτο, µείδησεν δὲ 

µειδήσασα ὃδ᾽ ἔπειτα ἑῷῶ 

215 

ἔνθ᾽ ἔνι μὲν φιλότης., ἐν ὃδ᾽ ἵμερος, ἐν δ᾽ ὀαριστὺς 
ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων. 

τόν ῥά οἳ ἔμβαλε χερσύν. ἔπος τ᾽ ἔφατ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν 
υτῆ νῦν. τοῦτον ἱμάντα τεῷ ἐγκάτθεο κόλπω 

ποικίλον, ὦ ἔνι πάντα τετεύχαται' οὐδέ σέ φημι 990 
τι φρεσδὶ σῇσι μενοινᾶς." 
βοῶπις πότνια Ἡρη. 

ἐγκάτθετο κόλπω. 

ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα «4ιὸς Βυγάτηρ ᾽ἀφροδίτη, 

Ῥονήσ]κᾖ. -- φόον -- φρονεόντων κδπηῖθ. -- ὁμωθῆναι, παν Ἠ16σ, 
ἸπβηΙζν ἆεν νοτσθβίε]]θεπ Εοσε, 
4 ας 516 516Ἠ εΊΠΤΘΠ. 

210. φίλη τε καὶ αἰδοίη --- παλε- 
οίµη», πο ἀἱεβο Αἰἰιραζα 1π ἆ6γ 
Ῥεστῆ[εαπσ ἃ 986. 4906. ε 88 νο]. 
τ 9264 σοΏγαιιοΏί πγετᾶεη. 

οἱ. --: ὃ' 958. 
919. ἀγκοίνη, παν Ἠϊθι παπά Λ1 261. 

968. --- τοῦ ἀρίστου: Κι. Ρι. 60, Τ, ὃ. 
914. κεστὺν ἱμάντα, πχ Ἠ16Υ: νο]. 

Τ 8τ1, οἴπεῃ σεπιαβύετίθη Ἠ16- 
ΥΠΘΗ, ᾽πίσ]ιό Ἡνζε], ἀετ Υ1εἰπιεΗχ 
ωπ. οἴπος φοἩτ ἠθίοι Βέ6]Ιο ἆἀθς 
Τμοῖρες σοίγασοη ναχὰθ. Αρητοβῖζα 
υᾶσί ἆεπ Ἠπεπιει απ΄ Ίπτει Βταξῦ, 
β6ἵ 65 Ιηπετμα]ρ ἀες Κο]μροςβ, εαῖ ϱ5 
βομ]εζεπαχΏῖσ απ΄ 6ΊΠΕΥ Όκα, 6ΊΠΘΥ 
Εϊνα]α οος οἴποτι Ἠοίία] 495 Βνπεῖ- 
βο]]1έσες ἸὈο[ερίρί, πολὺ αἱ εἶπ 
Βέῆοε]ς πνοιρ]Ιέπθοη Βοππιπο]θς, 8οη- 
ἄενη αἱς Ζααρετπιζε]. 

915. Δελητήρια, ἵπ ἀατ Πας πατ 
Ἰ1θχ, ν οτ{ἤ πγαησςπι]{ζο], πάντα 
8116 πιῦ ϱ11ο]χθ, 

916. ἔνι μὲν -- ἐν δ᾽ --- ἐν ὃ)8ρ6- 
οΙα]15Ιεχεπάς Απαρ ΤΟΥΣ ἨηΒΟΣ 
ἀθπι Ἀ]ροπιθῖπθη πώντα. --- ὁαρι- 
στύς πηῖξ ἆθι αρροβϊἡῖν Γοἱσεπάεπ 
βροςε]Ίθγοπ Βοατίβ πώρφασις (η 
Ἠ16γ): γοχἑήητοπάθς οἸκοβθ; 
σα Β 481. 4 106. ε 993. 

917. ἔκλεψε, ϱποπιβομθτ Λοτῖεί, 

Ξξ ΙΓ αής. 

919. τη Ιπιρεχαδῖν γοπι Βίαπιπιθ 
τα- (τείνω) παν βὈσθαπψοτίεπεν Έπ- 
4ππα ὃι απᾶ Ετβασάεμπαπς, πε 
ἵστη απς ἵσταθι, βίτθασΚκε ἆῑε Παπά 
αβ. --- ἐγκάτθεο, ἀῑερ Κοπιροβίζαπα 
η Ἠϊ6Υ απᾶ 9585 ἵπ εν Πας. --- 
κόλπος Ὀθ2ειοππεῦ ἀά5δ τοπι Ἠα]ςδο 
Ῥϊ5 Ζαπι ἀἴτῦθ] τεϊοπεπᾶο (ογαπᾶ- 
βἰῆο], ἱπποτμα]ῦ 4θβεεπ απο] Ὀθι 
οἴπθπῃ οἴταβ απ]εσθπάεπ επαπᾶε 
(σα 178) Εν εἴπεῃ βοἰσπεη ἨΙθπιοι 
Ἡααπι να. 

990. πάντα 81168, Ί88Β ᾶα νι ῦη- 
ϱοΏορί: ναι 198 Γ, --- οὐδέ σέ φηωι, 
ραταακθοπον ἈΝαομβαίσ σα ἆθπι 
γοτµεχσομοπᾶεπ ἹπιροταὮν, ἍἨπῖθ 
ε 94Τ. 

991. ἄπρηκτον, παν Ἠ]θχ 1η αἱ γθπα 
ΒΙππο: οἈπο βαβσετ]ο]λί{οῦ σα 
Ἠαθθτ, ποζα ἀον Πε]αϊνεαί” ὃ τι 
-- μενοινᾷς -- β 54 ἂαπδ Ο)Ρ]οκί 
οπ{λᾶ]{, 

209. Ὑπ]. 4 ὅ9ῦ. ὦ 484. 
9398. µειδήσασα, ὙΝῖθ 4 596. --- 

ἔπειτα Ὑποϊ απ ἆάδ {επιροτα]θ 
Ῥαναοῖρ ζατῖϊσ]ς. 

934, δῶμα ἆθπι Γα]α8ῦ ἀο8 Ζ615, 
Ἀ38 πο]οπθπα Ηθγα, 5ἷθ Ἡογβπεαθγα Ρο 
Ἱαβξίο: νρ]. 188 Ε, 

γ, 90ῦ--991,Ηοχο απὰ ΗΥΡΗΟΝ, 
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Ἔρη δ᾽ ἀίξασα Λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο, 
Πιερίην ὃδ᾽ ἐπιβᾶσα καὶ Ημαθίην ἐρατεινὴν 
σεύατ᾽ ἐφ᾽ ἱπποπόλων Θρηκῶν ὄρεα νιφόεντα, 
ἀκροτάτας κορυφάε. οὐδὲ χθόνα µάρπτε ποδοῦιν᾿ 

ἐξ ᾿άθόω δ᾽ ἐπὶ πόντον ἐβήσετο κυµαίνοντα. 

4ἤμνον ὃδ᾽ εἰδαφύιανε, πόλιν Δείοιο Θόαντος᾽ 250 

ἔνθ᾽ Ὕπνω Σύμβλητο. κασιγνήτω Θανάτοιο ΄ αρλητο. ΥΥΤτο ᾿ 

ἔν τ) ἄρα οἳ φῦ χειρί, ἔπος τ᾽ 2/ αν 3ἡ κα / δι ἔφατ ἔκ τ) ὀνόμαξεν 

Ύπνε, ἄναξ πάντων τε 9εῶν πάντων τ) ἀνθρώπων, 
ἡμὲν δή ποτ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες, ἠδ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
πείθευ' ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χάριν ἤματα πάντα. 256 

κοίµήησόν µοι Ζηνὺς ὑπ ὀφρύσιν ὕσσε φαεινώ, 

αὐτώύ ἐπεί κεν ἐγὼ παραλέξοµαι ἐν φιλότητι. 

δῶρα δέ τοι δώσω καλὸν Βρόνον, ἄφθιτον αὐεί. 
ῃ ο ο 2 ον / 2 / 

χούσεον᾽ φαιστος δὲ κ΄ ἐμὸς πάις άμφιγυήεις 

τεύξει ἀσκήσας. ὑπὸ δὲ θρῆνυν ποσὶν ἤσει, 240 

τῷ κεν ἐπισχοίης Λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάξων." 

τὴν ὃ᾽ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε νήδυµος Ὕπνος' 

»Ἡρη, πρέόβα θεά, Ῥύγατερ µεγάλοιο Κρόνοιο, 

ἄλλον μέν κεν ἐγώ γε θεῶν αἰειγενετάων 

ῥεῖα κατευνήσαιµι, καὶ ἂν ποταμοῖο ῥέεθρα 946 

ρμ8 τ- ΠΜ. 
296. Ἐτεῦεῃ Ηεπιεῦοὴ -- ε σ50. 

Πιερίην Παπάβθομαξί απ ἀειν Ορίςεϊία 
468 ΟΙγπηρ πὔχάΠοὮ γοη ΤΠεβΒΒΠΕΗ. 
-- Ἠμαθίην, Ἀλίετει Ἀαπιε {τν 
Μασεάοπῖεη. [Απβαπα.] 

221. σεύατ, ψῖθ ε 61, βοἈΨαης 
β16Ἡ πηήῦ ἐπί ἄθει Ἠάπ. -- ἷππ. 
Θρηκῶν: νρβ]. Ν 4. -- ὄρεα νιφ., 
πε τ 998. 

928. ἀκροτάτας κορυφάς, ΑΡγροβῖ- 
οι ἆεβ Τα] παπι (απσεηπ ὄρεα: 
σα 154. --- οὐδὲ -- ποδοῦν: νο]. 
2966. Ν 18. 80. 

250. 4ἥμνον -- πόλιν: νο. Β 677 
Κῶν Ἠθρυπύλοιο πόλιν. 

281. πασιγνήτῳ Θανάτοιο, το]. 
1Η 612, ν 850 ὕπνος νήγφετος ἤθιστος, 
θανάτῳ ὤγχιστα ἐοικώς πας σ201 {. 

253. Ὑσ]. τα Ζ 3ὔ5. 
998. γα]. Φ,4{. ὕπνος πανδαμάτωρ. 
2994, γει. 1 9896--58. 4 455---ὔδ. 
2956. ἰδέω Εᾶτ ἀαςδ σεπὂΠμη]ο]ιθ 

εἰδῶ, πο π 2596, ἵπ [αππτίβομθπι 
ΒΙΠΠΘ, πας κέ: τα 4 19π. 

98Τ. αὐτίκ) ἐπεί, πο 158. ϱ 98. 
φ 400. Μ 99085. -- παραλέξοµαι, 
0οπ]. Δον: Ζα Η 80. -- ἐν φιλό- 
τητι, Πἱθ 814. 98Ι. 560, ἴπ Όπι- 
ασπτησ. 

958. δῶρα νοη 6ἶπθπι ἄ8θεοΠεηζ, 
Ρθικαξῖνο ΑΡροβίοη σα θρόνον. 
-- ἄφθιτον αἰεύ: τα Ν 29. 

289. ἀμφιγνήεις: Ζα ἆ 60Τ. 
240. ἀσκήσας: σα ἆ 110, --- ὑπὸ 

Ῥϊ9 ἤσει, πετ δτ, π τά ἁπταπέετ 
Ἡθτα Ὦ 14896 Ἠ πηξ Ῥετιρ απ{ ἀἱθ 
ποπι Ὀθβςε] εε]05ύ αρηᾶησίσο Βίε- 
Ίαηπς ἆερ Βομειπε]ς, τὰ ἁαταπθετ 
απΏτίπσθη. ποσὶν ἐν ἀϊα Ε'ἄ[βο, 

241. Ὑρ]. ϱ 410. κεν ἐπισχοίης 
Ῥοζεπβα]ετ Ορίαΐ1ν. 

949. νήδυµος εταπϊέκαπἀ. 
29485 5-5 194. 
244. Ζηεϊιθε ΗεπΙείΙοἩ -- Η 8. 

ω ὃΤὸ. 
245. πατευνάω, ἵπ ἆετ 188 πατ 

Ἠϊεγ απᾶ 248. -- καὶ ἂν ατα ο] 
(561556) εἶὗπα (εἰπίτείοπάεν ΓΕα1Ιβ), 
βε]λὂνί ποπ σα ἆθτα Ῥοτεῖζς πηῖῖ πέν 
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ἸΩκεανοῦ. ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται' 
λ 2 2 αν 1. ᾳ , -. ς / Ζηνὸς δ᾽ οὐκ ἂν ἐγώ γε Κρονίονος ἆδσον ἱκοίμην 

295 / 2 ο) λ 2. . 4 οὐδὲ κατευνήσαιμ’. ὅτε μὴ αὐτός γε Μελεύοι. 
ἤδη γάρ µε καὶ ἄλλοτε σὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμη. 

ἥματι τῶ. ὅτε κεῖνος ὑπέρθυμος 4ιὸς υἷὸς 250 

ἔπλεεν Ἰλιόθεν. Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξας. 
5 9 Δ 2’ Δ / 9 / 
ᾖ τοι ἐγὼ μὲν ἔλεξα «{4ιὸς νόον αἰγιόχοιο 

/ 9 / ἀ / ρ ἀ » ζ νῄδυµος ἀμφιχυθείς, σὺ δέ οἳ κακὰ µήσαο θυμῶ 
2 2 / 3 / ον. / ο 

ὕρσασ' ἀργαλέων ἀνέμων ἐἔπι πόντον ἁήτας. 

καί µιν ἔπειτα Κόωνδ᾽ ἐὺ ναιοµένην ἀπένεικας. 9656 

νόσφι φίλων πάντων. ὃ δ᾽ ἐπεγρόμενος χαλέπαινεν 
ῥιπτάζων κατὰ δῶμα θεούς. ἐμὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων 

/ Ὦ , / δρ αν. τν / 2 ΄ 
ζήτει' καί κὲ µ ἄιστον ἀπ αἰθερος ἔμβαλε πόντῳ. 

εὖ μὴ Νὺξ δµήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν' 

πογ5θπαπεη Ὑετραπα, εοπάθτη ςοαίσί 
ππαρηᾶησϊσ γοηπ ἀἴθεεπι 6ἵπ πεπθε 
ΟΡΙεξέ αἱ ενεπίπε]] ἀεπκύατ: νς]. 
μαὶ ἄν Έ 865. ἕ 800. καί κεν 9 
49τ. 1 915. [Απ μαπς.] 

946. ὃς περ πε]σἈθτ ἄοςῇλ. 
γένεσις: 7Ζα 901. πάντεσσι οσα 
{ᾷτ α]1]1ε Ώίπσε, 

947. Βεασλπίο ἆῑο ἸΜΠπεάετπο]απσ 
465 Ῥείοπίεη ἐγώ γε απςξ 244 πι 
6εασεπεαίἤ. 

948. ὅτε μὴ: τα Ν 819. 
949. Ἐπείες Ἠεπήείεὴμ -- 590, 

ναι. Υ 90. 18. -- ἐπίνυσσεν, πατ 
Ἠϊεγ, η αὐ πι]ο]Ὦ σεν τὐσ1σί, ᾱ. Ἱ. 
Ίπ Ῥομαᾶάεπ σευταςλί πά ἁἆαάατε] 
Έ]ασ σεπιαεἉῦ. Ώεγ ἄεσεηεαῦζ 7α 
ἀἴοθεπι (εάαπκεπ {ο]σί εδ 265. 
[Αππαπρ.] 

950. κπεῖνος ἆᾱ. 1. ἆαι Ῥοετήππηίο, 
Ἠσοτακ]θ6ε, νσ. 266. Ζαν Βασπο Ο 
96 3 τιπᾶ σα Ε 640. 

951. ἔπλεεν, [πιρ{.:ααζἀετΕαἈτί 
Ῥαεστ]{ίεη νατ. 

9659. ἢ τοι Ἰε]ζεῖ ἀῑο σεπαπετε Ἐτ- 
7ἄη]απς ἆε5δ ει ἁΠπίθι γουβαῦρ8 
ΕΙ. --- ἔλεξα (Βίαπιπι Λεχ-) Ξ- κοί- 
µησα να]. 3256, πας παϊτ]οα Τη 
Ἠεταβ Λαβίχασο σθβε]αἩ. --- νόου: 
Ζα 16050. 

258. νήδυµος ᾽ἀμφιχυθείς τε Ἡ 08. 

ΥΡΙ. Β 19. --- ο Ηετα]]θΒ. --- µήσαο, 
οτβαηπεῦ, Ὀοτοιίοίςςζ, 

904. ὄρσασ᾽ Ῥί9 ἀνέμων -Ξ- Λ 400, 

σρι. ω 110. ὄρσασ᾽ Κοϊπο]άεπῦ ταῖς 
µήσαο, ἆασι ἐπὶ πόντον ἄρετ ἆάθ 
Μετ Ἠ1π, τα]. 4 10 ὦρσε ἀνὰ στρα- 
τόν. --ἀήτης εἰσεπί]ε] ἄειτ Ἠεμος, 
ἄετ Ιμα{παασἩ, Πεν Θ{0[5. 

966 -- 038. Κόωνδε: τα Ἑ 61Τ. 
ἀνένεικας νετβελ]ασαεῖ, ἀπό απβ 
4εν εἴπσεκομ]ασεπεα ΒΙοβίαπρ. 

966. φίλων, ἀῑε αε[άμτίοπ απ ἀεπ 
Ἡπη Ῥερ]είίεπάεπ Ῥομίβοῃ. --- ἐπε- 
γρόµενος, ἵπ Ἡ. παχ Ἠϊε6χ ππά Κ194. 
--- χαλεπαίνω 180 βεἴπεῃ Ζοτη υπᾶζ- 
ἨοἩ ἄπίκετι, πὔΐξαπ, ἆαμετ ῥιπτά- 
ζων ἁαπιῖζ επσζιτ νοτρἰπάθη. Βοβ]]- 
ἀετηάες Ππρθχβο]εέ, 46ς ΑΤΏεοβ]α[ς 
{ο]σί 2960 ἐπαύσατο. 

9δΤ. ῥιπτάζω, αἵπ γοτεϊτκίος ῥί- 
πτω, παν Ἠϊθι, βοπ]οαάστο Ἠϊπ 
απᾶ Ἀεν. Ζατ Ῥ8οπθ να]. 4 5904. 
Ο 99. 191. -- ἔξοχα πάντων Ίπι 
γετεβοβ]α{ς πο ο 118. 194. 

908. ζήτει, πατ Ἠ6χ, πας] ἆθπι 
Ῥατθιοίρ ῥιπτάζων ὕδοσσαπα | ἵπ ᾷαβ 
γοατραπι Ππίζαπι, --- ἄιστον, ἵπ ἆοχ 
Ἠ]ας παχ Ἠϊ6χ, Ῥτο]ερββδοα: 5ο ἀαί[ς 
1ο] αραγ]ος νοτεομπαπάθη νγᾶχθ. ---- 
ἀπ᾿ αὐθέρος, πε ἆοι ΟἼψπαπρ ἴπ 
4επ Άθλιοι Ἰἠποϊηταρί: νβι. Β 419. 

209. δµήτειρα, παχ Ἠΐες, Υ6]. 258. 
Ὢ, 6 ὕπνος πανδαµάτωρ. Ἐς 1δ[δέ 
β1οἩ νογπιπίθἩ, ἆα[ς 4ο Ώϊολίαυ ἀῑο 
Ναομί αἱς ἀῑο Μαίίοι ἆθς Βοη]α[θι 
ἀασλίθ, νο ἷθ ἵπ απάθτη ἨΜγίμοπ 
ογβο]ιθ]η, 
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τὴν ἱκόμην φεύγων. ὁ ὃδ᾽ ἐπαύσατο χωόμενός περ 39960 
ἄξετο γάρ, μὴ Νυκτὶ 8οῇ ἀποθύμια ἔρδοι. 

νῦν αὖ τοῦτό μ ἄνωγας ἀμήχανον ἄλλο τελέσσαι." 
τὸν ὃδ᾽ αὖτε προσέειπε βοῶπις πότνια Ἡρη: 

»Ύπνε. τί ἦ δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσδι μενοινᾶς: 

ἦ φὴς ὡς Τρώεσσιν ἀρηξέμεν εὐρύοπα Ζῆν, 26056 

ὡς Ηρακλῆος περιχώσατο, παιδὸς ἑοῖο; 
ἀλλ᾽ ἴθ', ἐγὼ δέ κέ τοι χαρίτων µίαν ὁπλοτεράων 
δώσω ὀπυιέμεναι καὶ σὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν, 

[Πασιθέην, ἧς αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα.] 
ὡς φάτο, χήρατο δ᾽ Ὕπνος, ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα" 2τ0 

»ἄγρει νῦν µοι ὕμοσσον ἁάατον Στυγὸς ὕδωρ. 

960. ἱκόμην, αἱξ ἱκέτης. 
961. Δοῇ ἀετ εΙ]επάθη, 1Ά5ΟἨΘΕΗ, 

βὐεπεπάθς ἈΒθϊποτί, παει] ἵπ εὔά- 
Ἰεπεπ Τάπάθτη ἀἱο Ναοπῦ εο]πα]] 
οἰπίτΙθί, ομπε ἀαί: αοἵπ αἱ]πιᾶλ]ήσ]εν 
ὕνεισαις 4πτο Ῥάπαιπιεταπς υπά 
Ααπά εἰαθίβηᾶεί, --- ἀποθύμια, πατ 
πες, ν6]. 4 663. [Αππαηρ.] 

969, νῦν αὖ τοῦτο, 6εσεηραΐσ 7α 
949 ἤδη καὶ ἄλλοτε, ταῖξ Ἰ6υ]αβέοπα 
Αβγπάεἴοη,ἵπ γοτγυτ{εγο]]επι, ἄχσοι- 
ομθπι Ἔοπο: (απ ἆ) ]οῦσῖ πὶρᾶον. 
--- ἀμήχανον ἆλλο απάετη πῃ- 
ΔπθΓὔ ἨΤΡΑΤΘΗ Απζτας. 

964. τί ἦ δέ, τα 2 ὅδ, πΒΤΆΤΙ 
4οομ παχ. --- ταῦτα ἀἶθβθ ϐ9θ- 
βεμΙομίθη. 

2606. ᾖἦ φὴς Ιγοπῖβο]ε ο όε 
πιρ]ηβῦ τα εἶπα, πε α 991. 
ὡς --- ὡς βο (οἱ ϱ) -- 16, 61Πθ 
Ὑετρ]αϊοπαπρ, πποτίη β1οὮ ἀἱ του- 
ϱΠοπεπεη «ἄμεάετ Ἅτποπῦ τνῦ]]ῇσ 
ἀθοκθῃ, απ ἆαξ ᾳπεαῖτο πης ὡς ἆθπι 
ετδύεη επύβρτεοπεπά Ἰαπΐεηῃ κο]]ΐε: 
νψὶθ ϐϱι ἆἀεπι Ἠετακ]ος ὈῬοαϊείαπα. 
Ῥιο Ὠβετεησ 180 γεταπ]α[»δῦ ἆπτοῖι 
ἆϊο Βεζίοεπαπσ ααῖ ἆἱο Ἰερπαίτα 
Βομι]άθταπσ νοπι Ζοτη ἆεβ Ζθ6ιβ 
(256---260), πᾶΠτεπᾶ βἰοὰ ἩἨσοτα 
Ἀπηάτενβεϊζῃ βολεαῦ {πι ετβίεη 1ος 
Ζα β8σεη: ἀαίς ϱγ απβ Ιπὔογθββο Εν 
ᾱϊε Ἔτοει απ ἄῑν βαίποη Ζοτη απδ- 
Ίββ6εη πποτᾶο. -- Ζῆν Αοοι τοπ Ζής, 
ψῖε οὈεηία]] απι Ὑογεοπάο ϐ 906. 
6 991. 

9606. περιχώσατο, παν Ἠϊ6γ απᾶ Ι 
449. --- παιδὸς ξοΐο, Ἡθινοτσθ]οΏθἨ 
αἲς Μοῦῖν πείσει Ζογπθβ. 

267. ἆλλ᾽ ἴθι, ἆοολ αξ 4π8 
Τατ, πας {ο]σεπάετ Ζπειοπεταπο 
πα Ἐπίας, σε 4 869. -- χαρίτων, 
ΥβΙ. σ 194: ἀἱδ ΟµαπΙεη αἰπά Ἠ]ευ 
1π οἴποτ στὔ[εοτοη ΑπΠΤΑΠΙ σεἀαοΒῦ, 
εἰς Ἱπ ἆαετ αρᾶζθγ ΑΠΡΕΠΟΠΙΠΙΘΠΕΠ 
Ὀχοϊσαμ]. ὁπλοτεράων πὶολῦ νετ- 
σ]εἰολεπᾶ, 5οπάετη απαπθἰοπηεηά: 
ἄετ ]ασαᾳπᾶ{τΙβο]μθη, 

2608. ὀπυιέμεναι, οτ]ᾶ]ὃ δεῖ Βαῦ- 
Ἰθζῦ Άᾳβ τοί 267, 4ασεσεη 1 ἆαβ 
Ο)Ρ]εκό ἀθς ετεθεη ΙηβηΙᾳγβ (μίαν) 
ἄαξ Βαρ]εκῦ σα κεκλήσθαι, ψθΘ]οθΒ 
ἀἱο Ἐο]σο τοπ ὀπυιέμεναι Ἠϊππα- 
{ρ5. --- "γαι. Ῥουσῖ], Άπ. 1 πδ. 

9609. Υσι. ε 210. ὨΏίθβετ ἴπι Μαπᾶς 
4εε Ἠγρπος 2Ττ6 Ἀθ88οτ Ῥραββεπᾶς 
γαι {6Ν]6 ἵπ ἆθπ Ῥεείεη ἨἩαπά- 
βοἩτι{θεη. 

2π0. Ὑρι. Ῥ 8δ. χήρατο, ἆϊθβδο 
ἘοΥπα ΠΠ Ἠ16Υ. 

2τ1. ἄγρει πολ]απ, πι πας]- 
{ο]σεπάεπι Ιπιρεγαίν οἆετ Ιπιρετᾶ- 
νίβομαπι ΤηΠη] Αν. --- ἀάατον, Ἱπ 
ἀ4ετ Ἡ. παν Ἠϊ6χ, 7Ζα οφ 91: τετ- 
4ετΏ]ιο], απ] θΙ]νο]|, ἴπι α]]σε- 
πηθίηθη, δι] ἀῑδ Βίγκ ἆθπι Τοΐςθι- 
τ6ῖοἈ απσοῃὂτί, απὰ Ἰπδρεβοπάετε, 
νγαῖ] αἵπ Ῥεῖ ἆετ ΘίΥακ σθβοπΓοτεπΘι 
Μειποαῖᾶ αποἩἈ ἆἄῑο ἀδίίει πας ἄθπι 
γετ]αδί ἆαν ὈπείετὈΠολκαῖῦ Ῥεάτολέ: 
σι ε 184--186. Όα5, ποάπτοἩ β1ο]ι 
Ἠσθτα ὈὨϊπάθη 5ο, 1860 ἆθτ Βοππαγ 
Ῥαϊ ἄοτ ΒίΥσ, ἆῑο ΤΙαπθη αρογ οἷπᾶ 
παχ θε Ζεαρεπ ἀε5 Εαϊκύαπις, ἆαίς 
Βἱς σθεοἩποτεη. [Απμαπσ.] 
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χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χθόνα πουλυβότειραν. 

τῇ ὃδ) ἑτέρῃ ἅλα µαρμαρέην., ἵνα νῶιν ἅπαντες 
µάρτυροι ὥσ᾽ οἳ ἔνερθε θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες. 
ᾖ μὲν ἐμοὶ δώσειν χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων. 2τὅ 

Πασιθέην, ἧς τ᾽ αὐτὸς ἐέλδομαι ἤματα πάντα.“ 
ε- 2/ 2 ΄ ὡς ἔφατ., οὐδ᾽ ἀπίθησε θεά. Λευκώλενος Ἡρη. 

ὤμνυε δ᾽, ὡς ἐκέλ θεοὺς δ᾽ ὀνό ἅ » ὡς ἐκέλευε. Θεοὺς ὃ᾽ ὀνόμηνεν ἅπαντας 
τοὺς ὑποταρταρίους. οἳ Τιτῆνες καλέονται. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὕμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον. 280 

τὼ βήτην, 4ήμνου τε καὶ Ἴμβρου ἄστυ Λιπόντε. 

ἠέρα ἑσδαμένω ῥίμφα πρήῄσσοντε κέλευθον. 
Ἴδην ὃ ἰκέσθην πολυπίδακα. μητέρα πρ 

4εκτόν. δι πρῶτον Λιπέτην ἅλα" τὼ ὃ) ἐπὶ χέρσου 

βήτην, ἀκροτάτη δὲ ποδῶν ὕπο σείετο ὕλη. 286 

ἔνθ Ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος 4ιὸς ὕσσε ἰδέσθαι. 
7 24 2 Δ / ιν (θοο 2 2 εἰς ἑλάτην ἀναβὰς περιµήκετον. Ἡ τότ᾽ ἐν Ἴδῃ 

µακροτάτη πεφυυῖα δι ἠέρος αἰθερ) ἵκανεν 

215. µμµαρµαρέην. Βεϊποτῦο ἆεβ 
ἸΜεθγες παχ Ἠϊ6γ, βοΏΙπππιθγπςα, 
σ]1{σετηᾶ. -- Όαβ Βετήπτεηῃ γοη 
Ἐτάς απᾷ Μεεν Ὀεῖπι Ῥομπατ, παβ 
Ἠ]16τ, αιξ οἶπεν Ιηβε], ομἈπο ΑππαἨπιε 
εἴπετ Κο]οεεα]επ ἀΤὂ[56 πιὂσ]{ο] 1εῦ, 
πγθιςί ατπαΏρο]ΙβοὮ απξ ἆθπ ομπεῖςἆ 
ἀατ Ζα7εασεπ απζατη{επάεη Τήέαπεη, 
4ϊἱε π8οἩ 6 418 { απ ἆεπ Ἀα[βεγεῦεη 
«πτεηζεπ τοῦ Ἐτάς παπά Μαεν ποµπεη, 
ππά 150 σ]είοεῃδατα εἶπ Απκ]ορίεπ 
Αη 1ητο Ἰ/ομηαπς, ππι δἷς σα ]αάθη: 
τα Ι 56δ παπά ᾧφ 684. 

214. ὥσι, εἰατῦ ἔωσι σ1θ ω 491: 
80 ᾖσι Τ' 902. ὃ 580, ὄντες η 94. 
--- οἳ ἔνερθε. 81ε 4οττ ππ{θ6ηῃ, 7 
πο. -- τοὺς ὑποταρταρίους 9Τ9, 

νσ]. 04 γαίης νέρθε. --- Κρόνον 
υἱς ἐόντες ΞἌ- 0 9906. 

2165. ἡ µέν σοεν1{5 παπά ναΏΥ- 
πα [(1ρ. 

2τ6. Υσ]. ε 910. 
Έτ --οϐ 05ος 
918. ὀνόμηνεν τῖαῖ Ὀ6ῖ ΝαπΙΘΠ 

8ἱ5 Ζευφεῃ. 
219. ὑποταρταρίους, ηΠΤ 

πηπζεη Ιπ Τατίατοβ, 1Ιπ 
Τιεία ἆαρ Τ. 

980 --- β 8τ8. κ 846. µ 904. ο 
4058. σ 9, 

381. βήτην ἶο παλ {θη βἶο] 

1ο, 
ᾷςδν 

αα{, ἆθζα Λιπόντε ϱ]εἴιομΖεΙ{1ᾳ. Τεπῃ- 
πο παπά ΙπιστοῬ Πεσεν εἴπα 120 δί8- 
ἀἱεηπ γοη δαἴπαπάεγ, 

2835, ἑσσαμένω Ι8ὲ ἀεπι {ο]σεπάει 
πρήσσοντε ππίετσεοτάπεί, πε]ε]θβ 
εἰπεπιοάα]ε Βεείπιπιππς ας Παιρύ- 
γετρπτας Ὀ]]4εῦ. --- ῥίμφα --- κέλευ- 
Ὅον «5 Ὁ 501, νρ]. ν 88. 

2866 55. Θ 4. ο πση 
984, εκτόν, ερεχερείῖεομε ΑΡΡο- 

βἰᾷοἨτ σα Ἴδην: ναι. Θ 48, Ύοτσε- 
μήχσθ απι Ἐπ[ε ἆεβ Ἰ4α. Του 
ἀἴθβαετι απ Ρῖς Ζαπι αἱρίε] ἆεςρ ἄατ- 
σατος βἴε]]{ ἀπδ ἀεὈίτρε οἶπο Ἠεῖ]ο 
γοη Βίπέεη ἆατ, ἀῑο ἆαπ Βελτιίθη 
οἵπθς βζοτΏ]Ιοπεηῃ ππθιγθίςἩῬαχ, Υοπ 
Ἠετα παζ Ιεἰομίεπι Ἐπί[δα ογβερεηι 
ψ/θτάθη. 

28ὔ. βήτην, πὶομῦ ἵπ αἱρεπί]Ιομεπι 
ΦΙΠἨΘ, ΒΟΠάΘΥΠ 5ο 4α[8 51 1π ἆθὶ 
Ἰωαίς εομπνερίεη. --- ἀκροτάτη ργᾶ- 
ἀϊκαμν: σαοῦρατςέ, πῇς Όλη: ἀῑθ 
ρΙ{ζ6π ἀε5 Ἠγα]άθς, 4εν Βϊπππο: 
να]. 328. 

996. ὅσσε Βαῦ]ε]κέ ἀος Αςο, ο. 1Π, 
280π. ἢ --- ἵπανεν θρεχορειβο]ιο 

Απθζημτιις σα περιµήκετον (πχ 
Ἠΐεχ απᾶ ἕ 108). --- τότε οἶπο απ- 
{α]]οπάς Βείοπαπς 4εν Ζοεἱῦ. 

288. δι᾽ ἠέρος ἀπτο]ι ἀῑο ἀῑο Ἐχὰς 
Ζιπϊσομςξ απισερεπάο ἸΤμα[δοβΙςΠί, 
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ἔνθ᾽ ἡστ᾽ ὄξοισιν πεπυκασµένος εἰλατίνοισιν, 
ὄὕρνιθι Λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἦν τ᾽ ἐν ὄρεσσιν 990 
χαλκίδα κικλήσκουσι δεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν. 

Ἕρη δὲ κραιπνῶς προσεβήσετο Γάργαρον ἄκρον 
Ἴδης ὑψηλῆς' ἴδε δὲ νεφεληγερέτα Ζεύς. 
ὡς ὃ᾽ ἴδεν. ὧς µιν ἔρος πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν, 
οἷον ὅτε πρῶτόν περ ἐμισγέσθην φιλότητι, 296 
εἰς εὐνὴν φοιτῶντε φίλους Λήθοντε τοκῆας. 

στῆ ὃ᾽ αὐτῆς προπάροιθεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν: 
:Ἠρη, πῇ μεμαυῖα κατ Οὐλύμπου τόδ᾽ ἱκάνεις; 
ἵπποι ὃδ᾽ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα, τῶν κ ἐπιβαίης." 

τὸν δὲ δολοφρονέουδα προσηύδα πότνια Ἡρη: 300 
»ἔρχομαι ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης 

Ὠκεανόν τε 9εῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηδύν. 

οἵ µε σφοῖσι δόµοισιν ἐὺ τρέφον ἠδ' ἀτίταλλον" 

τοὺς εἶμ᾽ ὀψομένη, καί σφ᾽ ἄκριτα νείκεα Λλύσω. 
ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται 80ὅ 

εὐνῆς καὶ φιλότητος., ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε δυμῶ. 
ἵπποι ὃδ᾽ ἐν πρυμνωρείῃ πολυπίδακος Ἴδης 
ἑστᾶσ᾽, οἵ μ οἴσουσιν ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρήν. 

νῦν δὲ σεῦ εἵνεκα δεῦρο κατ Οὐλύμπου τόδ ἱκάνω. 

αὐθέρ᾽: στα Ν 88Τ, να]. ε 2859 οὖρα- 
νοµήκης, : 

990. ἐναλίγκιος νου πΙτκ]οπεν 
γετφαπά]απσ: ναι. Η 59. -- ἐν 

' ὄρεσσιν 166 εηπς πας ἤν τε Ζα γει- 
Ῥιπάεα, [ΑἈπμαπρ.] 

291. χαλκίς πὰ κύμινδις, πα 
Ἠ]ετ: πε]επει Ύοπσε] σοεπιεῖπί βεῖ, 
18{εί αἶοι π]οῦ Ῥεβπιππεῃ. --- 0 Ὀετ 
41ε ὄἰετερτασπε σα 4 408. 

Υ. 992--965. Ἡετο παπά Ζειβ. 
992. ὙσΙ. Β 48. Γάργαρον: τε]. 

Θ 48. 
994. ὡς -- ὧς, πὶθ --- 80 ΖΗπ] 

Απδάτπςοκ ἆθτ αππηϊ{ε]ραχετ Αι[είη- 
απάθτίο]σε ἆετ ἨἩαπά]πηπρεηι, πῖθ 
ποσἩ Τ 16. Υ 454 νο]. 4 519 8, -- 
ἔρος -- ἀμφεκάλυψεν, ναι. 816 
περιπροχυθεὶς, 7α 1’ 449. πυπινὰς 
φρένας νο]. Ο 461 πυκινὸν νόον. 

296. οἷον ὅτε πι ΒΙΠΠΘ τοπ ὧς 
ὅτε. --- πρῶτόν περ σεγαᾶςε Ζππι 
εΤΒΡΓΘΏΠΙ8]. 
«296. λήθοντε, Ζα ϱ 806, πιοᾶα]ε 
Ῥεεάπιππππσ Ζα φοιτῶντε. 

901. Ὑα]. Ώ 996. 
998.: τόδε οἰσεπΏ]οι ἀ41θ86β 

(Κοπιπιεπ), πῖοθ 68 τον 4εηπ Απσθη 
465 Βεάεπάεη ετ{ο]σύ 196, ἄρεχεείσο: 
Ρἱ66 ἆαγθν σ6]ΚΟΠΙΠΙΘΗ. 

999 -- Ἐ 192. ἵπποι δ᾽: πας ἄοτ 
1η πῇ μεμαυῖα αησεἀειίοίεη Ὑετ- 
πιαίππσ, ἅἀαάῑς Ἠετα οἶπο πεϊῖετθ 
Ἠοῖςε Ὀεαρβιομίίσθ, κἰε]ῖῦ ΊἨπι ἀῑε 
ΤΠαΐβασμε απ ἨΝιάεταρταςἩ, ἆα[ς 
Ἠασεπ απᾷ ἨΒοββε πῖομῦ Ζατ Ἠαπᾶ 
βΙΠᾷ: δέ -- ἆοσᾖ. 

500 πο ορ. πν 106. 
801---808 --Ξ-500---203. ἔρχομαι 16Ἡ 

Ὀἷπ αα{ ἀ4επι Ίεσε, πε 4 889. 
Ν 256. 

904---506 -- ο05--20τΤ. 
801. ἵπποι ἆξ ἄ868ΒΡ8ΠΠ. -- 

πρυµμνωρείη, πτχ Ἠ16Σ, 
808. τραφερήν, παχ Ἠ1ες ππᾶ υ 98, 

βαραζαπθΙνἰετίθ ΕθπήπΙπαπι, νψ]θ 

ὑγρήν. 
809. νῦν δὲ, ἴπι ἄερεηβαίΖ σα 4ετ 

Ῥενοτείεπεπάεη Ἠεῖςε Ζ1Π1 ΟΙεΒΠΟΒΡ. 
-- τόδε, πε 298. 
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µή πώς µοι μετέπειτα χολώσεαι, αἴ κε σιωπῇ 510 

᾿.οἴχωμαι πρὸς δῶμα βαθυρρόου Ὠκεανοῖο. 

ο τὴν ὃδ) ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

»»Ηρηή. κεῖσε μὲν ἔστι καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι, 
νῶι δ᾽ 

νο) / , 

ἄγ' ἐν φιλότητι τραπείοµεν εὐνηθέντε' 

οὐ γάρ πώ ποτέ μ ὧδε θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς 816 

Βυμὸν ἑνὶ στήθεσσι περιπροχυθεὶς ἐδάμασσεν. 

[οὐδ᾽ ὁπότ᾽ ἠρασάμην Ἰξιονίης ἀλόχοιο. 
} τέκε Πειρίθοον θεόφιν µήστωρ' ἀτάλαντον' 

οὐδ᾽ ὅτε περ «{ανάης καλλισφύρου ᾽Ακρισιώνης. 

ἣ τέκε Περσῆα πάντων ἀριδείκετον ἀνδρῶν' 930 
2 2» ο / / .ω 

οὐδ΄ ὅτε Φοίνικος κούρηής τηλεκλειτοῖο. 

ἣ τέκε µοι Μίνω τε καὶ ἀντίθεον ᾿Ραδάμανθυν΄ 
οὐδ᾽ ὅτε περ Σεμέλης οὐδ' ᾽αλκμήνης ἐνὶ Θήβῃ. 
ο/ ἤ ὁ) Ἡρακλῆα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα" 
ἡ δὲ 4ιώνυσον Σεμέλη τέκε χάρµα βροτοῖσιν' 9556 

οὐδ) ὅτε «ήμητρος καλλιπλοκάμοιο ἀνάσσης. 
οὐδ) ὁπότε 4ητοῦς ἐρικυδέος. οὐδὲ σεῦ αὐτῆς.] 

810. µή πως κτλ. {ϊλτε σεῦ εἴνεκα 
88. --- μετέπειτα νψ]ὶτὰ ἵῃπ ἆθπα 
{ο]σεπᾶεπ βΒαΐσπο της αἴ πε Τ81]58 
εἶπα απιβσεξϊμτί, -- σιωπῇ ἆ. Ἱ. 
οιπο αῑτ εἴπιας σπ 5.5εη. 

311. οἴχωμαι σεσ8ησθ6η 8δ8ΊΠ 
πετᾶε: ἆα Ἠετο πΙγκ]οῖ π]οαε 
σιωπῇ 7απι Όκεαπος σεΒί, 9ο εἴ- 
πιαχζεξ πιαπ ἆεπ ἆῑδ Ψοχείε]]απς 
Ὀοποϊομπεπάεη ΟΡρία ἄν, ἀοοῖι 156 ἆθτ 
σαππο (θεάαπκαο Ίπ ἀθγ Τοπ 56- 
σοῦοπ, αἱ οὗ Ἠετε αππεπΌΠοΚΙΙοἩ 
1ηχο Ἐπγπᾶσαασ απηείθ]]ία. 

819 -- 4 5600 ππᾶ βοηεῦ, 
819. καὶ ὕστερον απο] αρᾶίεν 

ποςἩ. -- ὁρμηθῆναι ΑΟ. 810Ἠ 
αα{πιασςΏαη, ααΓΌτ6ςλεη. 

814 -- ΙΤ 441. Ὑρ]. 8 999. ἄγε 
ἀαπι Ῥοείοπίεπ οτί παομσοείε]]ζ, 
πο 4 141. Ἡ 999. χ 89Ι. -- ἐν 
φιλότητι 2α εὐνηθέντε: ναι. 8δΙ. 
960, --- τραπείοµεν Υοπ τέρπω εἴαζί 
ταρπείοµεγ. 

816 -- Ι. 445. μ 5 µε. 
916. περιπροχυθεὶς, παχ Ἠῖθν: σα 

ΙΤ 445. 
817--821. Ὀϊθ8ο Ὑοχβ6, Ἠπε]σ]ο 

οἶπο πηζθ]σο ἘκεπιρΗβκαθίοη ἆθ5 

νοτπετρεμεπάεπ («θεάαπκεπε 915 8. 
σεῦαεπ, βἶπᾶ τοη ἆθη α]ζεπ, πο Υοπ 
ἀθη ταεϊείεη πεπετεη Κτίάκθτη τετ- 
ποτίεη. δι. ΙΤ 441- -44Π. 

81Τ. οὐδ' «εε]οεί πὶολί. -- 
Ἰξιονίης ἆλ., Ὀῖα, «ρᾶΐέετ ἀῑο Επ 
46ς Ισίοη. 

918. Πειρίθοον: Β Τ41. --- θεόφιν 
-- ἀτάλαντον - Η 866. Ρ 4Ττ. γ 
110. 409. 

819. οὐδ) ὅτε περ απο] 5ε10ς4 
πΙοἈξ, ας. -- Ακρισιώνης: τα Ἑ 
419. 

890. Περσῃα πς σοάἀσοπΏπίθν Ἐπά- 
11ο Ἰπ ἆετ Ἡαπρίοᾶεατ: να]. Ε 
807. κ 141. -- ἀριδείκετον ἀνδρῶν, 
Ιπ ἀετ Ἠϊας πουἩ 4 948. 

851. Φοίνικος πούρης, Ἐπτορθ, αἱβ 
ἀθτεπ Ὑαΐεν εοπεῦ Ασθπος σεπαπη{ 
ντα. 

8059. ᾿Ῥαδάμανθδυν: ὃ 664. η 958. 
894. παῖδα ρτϊακαδθίν: αἱς Βομπ. 
806. Οιώνυσον: 2 185. -- τέκε 

χάρμα βρ., νδ]. μ 125: χάρμα ρτϊά]- 
Καῑῑνο Αρροβίοιπ τα «ἄιώνυσον: 
σαν Ἀοππο Εν ἀῑο Βίοτρ]Ιο]ιθη. 

396. «ήμητρος: τα Ἐ δ00. -- 
ἄνασσα, ἵηπ ἀετ Τ. παχ Ἠΐος. 



14. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἐ, το 

ὧβ σέο νῦν ἔραμαι καί µε γΛλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.' 

τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια ΗἩρη' 
μαἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες. 980 

εἰ νῦν ἐν φιλότητι Λιλαίεαι εὐνηθῆναι 
5, 2 ὑν Ν Δ / ο, : Ίδης ἐν κορυφῇσι, τὰ δὲ προπέφανται ἅπαντα 
πῶς κ᾿ ἔοι, εἴ τις νῶι δεῶν αἰειγενετάων 
εὔδοντ᾽ ἀθρήσειε, θεοῖσι δὲ πᾶσι μετελθὼν 
πεφράδοι; οὐκ ἂν ἐγώ γε τεὺν πρὸς δῶμα νεοίµην 9956 

ἐξ εὐνῆς ἀνστᾶσα, νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη. 
ἀλλ᾽ εἰ δή ῥ᾽ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῶ, 
ἔστιν τοι Δάλαμος., τόν τοι φίλος υἱὸς ἔτευξεν 

Μφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσεν' 

ἔνθ᾽ ἴομεν κείοντες. ἐπεί νύ τοι εὔαδεν εὐνή. 940 

τὴν δ) ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς: 

»Ἡρη. µήτε θεῶν τό γε δείδιθι µήτε τιν ἀνδρῶν 

ὄψεσθαι" τοῖόν τοι ἐγὼ νέφος ἀμφικαλύψω 
χρύσεον". οὐδ' ἂν νῶι διαδράκοι ᾿Ηέλιός περ, 
οὗ τε καὶ ὀξύτατον πέλεται φάος εἰδοράασθαι. 

928 -- ΤΙ’ 446. ὥς ὮΏοσϊεμί εἶοῖ 
απ ὧδε 816. -- γλυκὺς Ὀϊβ αἱρεῖ: 
νο]. χ 500. 

909 -- 197. 900. 
990 -- 4 65ο. 4 95. Θ 409. Π 

440. Σ 961. [Απμαπρ.] 
ἕο 99... Ἐταῦθρ ΗεπιϊβΏῖοβ -- 189. 
Ο 6. Χ 1Τπι. τὰ δὲ -- ἅπαντα, 
Νποϊικαῦς παῖὲ αἀνοικαξίνοπι δὲ ἆθς 
Ἐηψαπαε: 8ο 180 ἀοολ ἆαε α]]6β 
ραη” αἰολίρατ, Ἠεσι οὔεπ τα 
Ταρο. 

888. πῶς κ᾿ ἔοι, πῖο πᾶτε 68, 
ᾱ. ἱ. πας πὔτάς ἀαταιςὸ Ὠϊο Έτασα 
5οΠ]Ι6[5δ6 βἶοεὮ αβγηάεδίβοἩ απ, πει] 
βῖς ἀπτοἨ ἀῑς γογπετσεποπάεπ οτίε 
νοτυεχαῖθεῦ 160. Ὑσ]. σ 3225 πῶς 
νῦν εὖ. 

386. οὖκ ἂν -- νεοίµην: Ῥ8τᾶ- 
ἰα]ήβο]ιει Ναολβαίΐρ Ζα ἀετ νοτΠεγ- 
Ρεπεπάεπ Έτασα (πι 1Ἀτεπι Νερεῃ- 
βαΐσ) αἱς ὙοτάετεαίΣ, νρ]. σ2289-- 95. 

886. νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη, πῖθ 
1’ 410. 6 468. γ 489, τατ Βερτῦπ- 
ἆμπς ἆθρ γουλουσο]οπᾶςα. νεµ. 6ἶπ 
Ατρετη1ᾳ αἷς Ὑεταίοί5 ϱεσεπ ΒΙ5ΐ0θ 
παπά Αποζαπᾶ, 

897. Ὑρὶ. ν 145. ἆλλ᾽ εἰ δή δα 

945 

Ξδ- Ο 68. π9ᾶ, ἃΏθετ π6ηΠπ ἀ4θηη 
ψΙτκ]1οἩ. -- ἐθέλεις ἆθῃ 
ἨΓαπβο] Ἠαβί, -- φίλον ἔπλετο 
Δυμῷ -- Η 91. 8 ὅτι. ν 146. ἕ 50τ. 
σ 118. ἔπλετο: Αοτ. πατᾶ, αἱ ἆπ 
ἄεπ θεάαπκεπ {α[β{εεῦ. 

908. ὅδο-- 166. 165. 
940, Ζνγγεϊῦος Ηθπι]β{1οἩ: νο]. Ῥ 641. 

εὔαδεν ΑΟ. γίθ ἔπλετο 89τ: ἀῑν 
ϱο{δ 111 πατάε, ἅαπ Ῥεβοβ]οβδθα 
Πας. --- εὐνή Βοεϊ]ασ6εγν. 

949. Ὑσ]. Ε. 82Τ. τὸ γε: 
ΟΤ]εκέ σα ὄψεσθαι. 

948. ὄψεσθαι, Άοο. ο. Τη, πας 
δείδια, πα Ἠϊ6ς, ἆοο]ι νο]. Ζα χ 40. 
--- τού Ζαβ]οπενηά: ἵτααπ (51986). 

844. χρύσεον, να]. Ν 98. --- οὐδ᾽ 
ἈαιοἩ πΙολό, έ- ιάέά η, σα τεῖ- 
Ῥιπάεη παῖῦ Ηέλιός περ εο]Ώεί 
Ἠσα]108. -- διαδράκοι, ἀἱεβ Κοπι- 
Ῥοβίζαπα πατ Ηἶθυ: ντα ταῖς βεῖπεπα 
Β]οκ τα απβ ἀπτοπάτίπσεη, Ὀ6ς 
6αη76 Βαῦᾳ 5οΒ]1ε[56 β16]ι αβγπάεὔΙβΟἩ 
η ἀει Ῥεάεπίαπα εἶπεν Εο]σθβαῖσες 
8Ώ χούσεον αἩπ: σα ά 10. 

945. οὗ τε αΏ]αΒν. Εεπεβῖν 4ε5 
Ότερταηρεθ: νοη ἀ6Πῃ. --- παὶ εεσῦ 
ἄεπ Ἠε]ανεαίσ ἵπ Κοησθβείνο Ῥε- 

τι ϐ Ἡ. 
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ἦ δα καὶ ἀγκὰς ἔμαρπτε Κρόνου παῖς ἣν παράκοιτιν' 

τοῖσι ὃ᾽ ὑπὸ χθὼν δῖα φύεν νεοθηλέα ποίην. 

λωτόν 9) ἑρσήεντα ἰδὲ κρόκον ἠδ᾽ ὑάκινθον 
πυκνὸν καὶ µαλακόν. ὃς ἀπὺ χθονὺς ὑψόσ ἔεργεν. 

τῷ ἕνι λεξάσθην. ἐπὶ δὲ νεφέλην ἕσσαντο 860 
καλὴν χρυσείην' στιλπναὶ ὃδ ἀπέπιπτον ἔερσαι. 

ὡς ὁ μὲν ἀτρέμας εὖδε πατὴρ ἀνὰ Γαργάρω ἄκρῳ, 
ὕπνω καὶ φιλότητι δαµείςε, ἔχε δ᾽ ἀγκὰς ἄκοιτιν' 

βῆ δὲ θέειν ἐπὶ νῆας ᾽άχαιῶν νήδυµος Ὕπνος 
ἀγγελίην ἐρέων γαιηόχω ἐννοσιγαίω. 966 

ἀγχοῦ ὃδ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
.πρόφρων νῦν «4αναοῖσι, Ποσειδάων, ἐπάμυνε. 

χαΐ ὄφιν κῦδος ὄπαξε µίνυνθά περ. ὄφρ᾽ ἔτι εὔδει 

Ζεύς. ἐπεὶ αὐτῶ ἐγὼ μαλακὺν περὶ κῶμα κάλυψα" 

Ὕρη δ᾽ ἐν φιλότητι παρήπαφεν εὐνηθῆναι.' 960 

Ίεμαπς Ζᾳτῃ γοτπεισεπεπᾶεη. --- 
ὀξύτατον: νσι. Ρ 9τ5, ριδαϊκαϊν. 
-Ὁ πέλεται 8ἱ6] Ῥεποσέ, θ1β- 
είτα Ἡ]{. Ώεπι Απεάτπεκ Ἠεσί ἀῑε 
γοτρίαε[Ίαπς ἀετ σ]εῖοαμ 88οΠοββδεπ 
τοη 1Ἠπῃ απβσεπεπάεη βίταπ]επ (νρ]. 
ε 4Τ9 ταῖς 4 999) σα αταπᾷθ, ἀαπιτο 
166 αΏεγ ἀῑε ρεγεδπ]ῖσομε Αιακειησ 
4ες οΐζζες ἵπ 944 νετ]ᾶββεη. --- 
εἰσοράασθαι τα ὀξύτατον. 

84Τ. ὑπὸ Δάν. ππ{θη, πι Βοάεῃ. 
- δῖα ἨἩθἨτ, Βεϊποτὸ ἆετ Ἐτάα, 
π]θ ποςἩ ο 595. -- νεοθηλής, πχ 
Ἠϊ6γ. --- Ζαν Ραςπε νΡι. Ε ττητ. Ν 
ϱτ--59. Ώει Ενσδη]απα εομεῖπό ἆετ 
Μγί]ιος τοπ ἆεπι [ερὸς γώμος, ἀετ 
γοαχπιᾶμ]απς ἀες Ζεας απᾷ ἆετ Ηετε 
(465 Ἠππιπιεϊ απᾶ- 4ετ Ἐπάς) ἴτα 
Ἐτϊμ]ϊΐησ τα Εταπάε σα Ἠεσεη. [Αη- 
παησ.] 

348. λωτόν οἶπο Ἰ]εεατί. --- ἔρ- 
σήεις, παχ Ἠϊθι ππά 6 τὂτ, Οιαυῖς, 
{Υ1950Ἡ. --- ποόκος, ΠΙΤ Ἡΐθς, ἄοςλ 
νσ]. κροκόπεπλος. --- ῥάκινθον, νρ]. 
ἕ 951, νιε]]θιολέ Ἀπεθτο ρεπιείηθ 
Ηγαρληέλο. 

849. ὃς, παν απξ ὑάώπινθον Ὀθ- 
70σ6ηπ, ποῖ] ἆἴθβεγ πβος ἆ4εη ἀεπι- 
εοῖ ρου. Ῥοϊσοσεβαπεν Ε)ρΙ{πεῦίς ἀῑε 
1η Πε]ανεαίσ Ῥεζοϊοππείε Ἠπκαπς 
νοχζπραν/εἰκο Πθίθ: ες Ἠ1ε]ῆ βἱθ γοπι 
Ἐτάλροάεη ἔετη 1π 4ῑαο Ἠὔδμο, Ἠοῦ 516 
νοπα Ἐχάροάεπ Ἠου] 6ΠΙΡΟΥ ᾱ. 1. εχ 
Ἠπάθτίο σπα απ βοἩγγε]]επάθς Ῥο]- 

εἴοτ, ἆαί[ς είο ἆθπ Ἐτάροᾶεη ὉῬε- 
τΏτίεη. ὴ 

950. ἐπὶ --- ἕσσαντο ἄθει βἱσ]ι 
70οσ6επ βἶθ, π]θ εἵπο Ώθεκο: νρ]. 
Ό 148. 

861. στιλπναὶ, πα Ἠ1θΥ, ποῖῦ ἔερσαι 
σ]ᾶππαεπάαετ Πα ιίτορ{θη, ἀῑθ α18 
ἄετ ΎΤο]κε πεταῦ Ζαχ Ἐτάρ {α]]εῃ. 

855. ἀτρέμας εὖδε, νεθν 99. --- 
νὰ Γαργάρῳ ἄπρω, πε Ο 1565. 
Ίο ει Βεμ]αξσοῦ ἆθπ Ζεας Ίπ 
βο]μ]αξ νετεεη]κό μαξ, 166 ἵπ ἀ4ετ Εκ- 
78π]απς Ἀνοιραπρον. 

968. ὕπνω ᾱ. 1. Ῥομ]αξρεα ἄτ[ηῖς, 
πε ἕ 9 ὕπνω -- ἀρημένος. φιλό- 
τητι ΤΗεὈεβνετ]απσεῃ. 

864. ΕΒγείος Ηεπα]κΙςἩ - ἕ 501. 
866. Ετείθς ΗεππϊεΙςηΞο 41. π 

909. 
Υ, 904--562. ΗΥΡποςβ Ὀτιησί 

Ῥοεείάον Βοΐδομαξί, 
80Τ. πρόφρων, ΏΒΟἨ Ἠεισεηβ- 

Ἰαδ6, νρ]. ΤΙ. -- ἐπάμυνε Ἱπρεταῦ. 
Ῥναος.; πελμχο κ 61 ἔοχ αὐ. [Απμαπσ.] 

868. σφιν --- ὔπαζε Ἰα{5 ἆθπ Ἠνα]ητα 
ἵμτοι. Εποββ6η βθΐη, νρι. Π 241 
κῦδος ἅμα πρόες. -- μίνυνθά περ, 
πΨθηηπ απο παν ααπξ Καχ7θ 
72ο1ῦ. 

969. αὐτῷ 1Ἠπι 986106. --- μά- 
Ίακον Ὀϊβ ἐκάλυψα -- σ 201. περὶ 
Ζα ἐκάλυψα. κῶμα, ΠΠ Απ 4ἱ6βθΠ 
Ῥοϊάεηπ Ἀ{6]]6ῃ. 

360. ἐν φιλότητι Ζα εὖνιθῆναι. 
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ὧς εἰπὼν ὃ μὲν ὤχετ᾽ ἐπὶ κλυτὰ φῦλ᾽ ἀνθρώπων. 
τὸν ὃδ) ἔτι μᾶλλον ἀνῆκεν ἀμυνέμεναι «{αναοῖσιν. 

αὐτίκα δ᾽ ἐν πρώτοισι μέγα προθορὼν ἐκέλευσεν: 
»,4ργεῖοι, καὶ δὴ αὖτε µεθίεµεν Ἕκτορι νίκην 
Πριαμίδῃ, ἵνα νῆας ἕλη καὶ κὔδος ἄρηται; 965 

ἀλλ ὃ μὲν οὕτω φησὶ καὶ εὔχεται, οὔνεκ) ᾽άχιλλεὺς 
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι μένει κεχολωμένος ἠτορ' 

κείνου ὃ᾽ οὔ τι Λίην ποθὴ ἔσσεται, εἴ κεν οἳ ἄλλοι 
ἡμεῖς ὀτρυνώμεθ᾽ ἀμυνέμεν ἀλλήλοισιν' 

ἀλλ᾽ ἄγεθ', ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω. πειθώμεθα πάντες. 8τ0 
ἀσπίδες ὕσσαι ἄρισται ἐνὶ στρατῶ ἠδὲ µέγισται, 
ἑδσάμενοι, κεφαλὰς δὲ παναίθῃσιν κορύθεσσιν 

κρύψαντες., χερσὶν δὲ τὰ μακρότατ᾽ ἔγχε᾽ ἑλόντες, 
ἴομεν' αὐτὰρ ἐγὼν ἡγήδομαι, οὐδ) ἔτι φημὶ 

Ἔκτορα Πριαμίδην µενέειν µάλα περ μεμαῶτα. 815 
[ὃς δέ κ᾿ ἀνὴρ µενέχαρµος, ἔχῃ ὃ᾽ ὀλίγον σάκος ὤμω, 

χείρονι φωτὶ δότω, ὃ ὃδ᾽ ἐν ἀσπίδι µείζονι δύτω".] 

-- παρήπαφεν, 50ο παν Ἠί6χ, 1π 
Τπιθεί ἕ 489, Ὀονῆοζκία, ἆ. 1. τει- 
Ἰαϊίθίο 1ππ Ῥετήσ]κεπα. 

961. κλυτὰ φύλα, νρ]. κ 690 κλυτὰ 
ἔθνεα νεκρῶν απᾶ Ο ὔ4. 
Υ.863--. 388. Ῥοβδίάοη ΘΕΥΠΙΠΠ- 

{ετί ἆῑο Αςπᾶςθτ. Οτάπαπσ ἆθτ 
Ἠεετο 2111 Καπιρί. 

868. ἐν πρώτοισιν ππῦει ἆθπ Υο- 
ἀετείεη, ἀεηΥ οτκἈπιρ{θγπ.-- μέγα 
τα ἐκέλευσεν, ]ατα0. -- Ὀπ]]αν Ὀἱειοῦ 
Ἰ16χ, Ἰπ πθ]σοπεν (θδία]ξ πνῖν Ῥο- 
φοἶᾶοι πα ἄθηοι Ἰαῦθι: και 
νο] Ἱἵπ ἆθτ 156 αΠΡΕΠΟΠΙΠΘΠΘΗ 
6ἴπθβ Ἀ]θοπ ΜαππεῬ. 

864. καὶ δὴ αὖτε σαχ 506ΠΟΠ 
ν1θᾶεχ, πῖθ µ 116. ὅ 491. [Αῃ- 
ηαπς.] 

866. ἵνα εαγκαβ{15οἩ γοη ἆθγ π]ο]ιῦ 
Ῥεαῦυβιοπίσίεη Έο]σο: σα Β 859, 

866. οὕτω --- νῆας αἱρησέμεν. 
868. οὔ τι Λίην: τα 7 496. -- 

ποθὴ: ναβ]. 4 340. οἳ ἄλλοι πῖῦ 
ἡμεῖς: Ζα Β 066. 

969, ὀτρύνεσθαι βἳο] Ῥοδεί]απ, 
τηῖῦ ΤΕ, πιο Ἡ 490. 496. ϱ 188. 

9τ0. Ὑσι. ζα Β 199. 
9τ1. ἀσπίδες ὅσσαι: τα Τδ. -- 

Ῥιε Το]πεπᾶε Απβοιάεταπς, {ειπεν 
ἴομεν 814 νσ]. 984, βογψῖθ ἀῑο πεπε 
Ονάπαπα 4ος Κἄπιρβοτ βοίζεη Ἠῖαυ 
εἶπε ὈπεονὈνοσπαπς 465 Καπιρέος 
νοταιθ, πε]οπε ἀἆπτοἩἈ ἆῑο {Γᾶμετο 
Ἐκσᾶλ]αηπς νσ]. 148 . 166 πῖολε 
νοτρετεϊ{εῦ 196. Ἐθεηβο Ῥε[γοπιάεπά 
186 4ετ Ώαί ἆἄῑο Ὀθδείεν Ἠ/αΐεη σα 
ηΘεΗππεη Πίαγ ἵπ ἆθπι Μαπᾶε ἆοθς 
(οἴζεε, ἀον σεταἆε ]αἱσέ, ἀπτοὮ Κεῖπθ 
Ἠῆο]κειοπί πιεἩχ σεραπάθη, 561Πθ 
58ηἨπε Μαομί πα]εη Ίάββεη Καπ; 
ομπε Απα]ορδίθ επά]Ιο]Ἡ 156 ἆθτ /αί- 
Γοηὔααςο] 976 {. 

8Τ2. ἑσσάμενοι πῦ ἀσπίδας αἱ8 
Ο)Ρῃ]εκό παν Ἠϊ6χ, ἆοοἩἈ βοπβῦ πας 
δέρµα, τεύχεα. -- παναίθῃσιν, πα 
πῖου. 

8τδ. μάλα περ μεμαῶτα -- Ρ 181. 
Κὸ 2968. 

9τθ6. ὃς δέ κ᾿ --- 6ο. ἔῃ: νρβ]. 4 
541. Ἐ 48Ι. Ἐν. Οι. 65, 1, 4, --- 
μενέχαρμος, παν Ἰϊες, βοπεῦ µενε- 
χάρµης. -- 916 {. ππνᾶθη γοη ἄθπ 
Α]ἴεη γογποι{εΗ, 

ὃτη. δότω ΟΡ]εκό: ὀλίγον σώκος. 
-- ὁ δ᾽, ἆπκεε]ρο Βαηθ]εκί πο ἴπ 
δότω, ἐμοῦ -- δν βο]ψνῖ. --ἐν 
ἀσπίδι δύτω: νο]. Σ 199. 



τα 14. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἐ. 

ὧς ἔφαθ᾽. οἱ ὃ᾽ ἄρα τοῦ µάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο. 
τοὺς δ᾽ αὐτοὶ βασιλῆες ἐκόσμεον οὐτάμενοί περ. 

Τυδεῖδης Ὀδυσεύς τε καὶ ᾽4τρεΐδης ᾽4γαμέμνων' 880 
[οἰχόμενοι δ᾽ ἐπὶ πάντας ἁρήια τεύχε ἄμειβον. 
ἐσθλὰ μὲν ἐσθλὸς ἔδυνε, χέρηα δὲ χείρονι δόσκεν.] 

ϱ2 

αὐτὰρ ἐπεί ὁ ἔσσαντο περὶ χροὶ νώροπα χαλκόν, 
βάν ὁ) ἴμεν' ἦρχε ὃδ᾽ ἄρα ὄφι Ποσειδάων ἐνοσίχθων. 
δεινὸν ἄορ τανύηκες ἔχων ἔν χειρὶ παχείῃ, 986 
εἴκελον ἀστεροπῇ: τῷ δ᾽ οὐ θέμις ἐστὶ μιγῆναι 
ἐν δαὶ Λευγαλέῃ, ἀλλὰ δέος ἰσχάνει ἄνδρας. 

Τρῶας ὃδ) αὖθ) ἑτέρωθεν ἐκόσμεε φαίδιµος Ἕκτωρ. 
δή δα τότ᾽ αἰνοτάτην ἔριδα πτολέμοιο τάνυσσαν 
κυανοχαῖτα Ποδειδάων καὶ φαίδιµος Ἕπτωρ., 890 
ἦ τοι ὃ μὲν Τρώεσσιν, ὃ ὃδ᾽ ᾽Αργείοισιν ἀρήγων. 
ἐκλύσθη δὲ Θάλασσα ποτὶ κλισίας τε νέας τε 
᾽Αργείων' οἳ δὲ ξύνιδαν µεγάλω ἀλαλητῷ. 
οὔτε Δαλάσσης κῦμα τόσον βοάα ποτὶ χέρσον. 

ποντόθεν ὀρνύμενον πνοιῇ Βορέω ἀλεγεινῇ, 896 

οὔτε πυρὺς τόσσος γε πέλει βρόμος αἰθομένοιο 

98. µάλα 6θ6τῃπ, γυ]1]]15. 
8Τ9. ἐκόσμεον: να]. 128 ἤ, 
880. ΑαΑΙ]επᾶοτ ἸΓεῖβο πη]γᾶ Ἠ16υ 

Νθεῖίοτ πΙομίέ πηζσεπαπηΐζ, ἄετ ἆοσ]λ 
ΖΠΒΑΤΙΤΠΙΘΏ της 4θπ ἀτεῖ σεπαηη επ 
βΊοἨ αα[ ἆεπ Καπιρέρ]αίᾳ Ῥεσεῦεπ 
παθῖο. 

881. οὐχόμενοι ἐπὶ πάντας, να]. 
Ζ 81, ἆᾱ. Ἱ. απ ἆθεπ Ἠθίπεη Πϊπ- 
εοἩτοϊθεπά. --- ἄμειβον, ᾱ. 1. Υεταή- 
Ἰα[είοπ, οτἀάποείοη ἄεπ Απεζαισο απ: 
να]. θώρήξε Π 1556. 

9858 Ξ- ω 46Π. 500. 

884 --- 194. βάν ῥ) ἴμεν, ψθ σ 
428. τ 429. Κ 2Τὸ. 291, ἴπι Ναοᾖ- 
βαἴσο. 

586. εἴκελον ἀστεροπῇ, απ] όσε- 
ἀστα απ. --- τῷ, Ῥεσιελέ εἶοι ααβ 
4αβ Βοεμπετύ απά 180 αρ]ηᾶησίσ γοη 
µιγῆναι ἆᾱ. 1. την ἀἱθβοπι ἵηπ ἘΒ6- 
τὔΏχαηςρ Ζα ἸΟΠΙΤΠεΕΠ, «ἀἴθεοπι Ζα 
ΠΊΘΗ. Ώα8 Ῥτάβθης ἐστέ, πυαῖ] ϱς βἶο]ι 
πα οἶπθ ἀἴθβετα Βομγοτῦ α]]ζαῖξ αἩ- 
Πα[ιεπάο ΕΙρεπδομαξυ Ἰαπάε]ζ, 

887. ἐν δαῖ Λευγ., νρ]. Ν 986. 
πθο, δαῖ, παχ απ 4ἱθβεη ἀτοαῖ Ῥίθ]]θη. 

-- ἀλλά πας σεἀς]ηῖζετ Επάρῖ]οο νο 
ὃ(ν-)έος. 

888. Ετείοει ἨειιΙβίο] -- 6 ὅδ. 
4 6θ. Σ 248. 
Υ.589---401.ΝεαετΖπβΒΠΙΠΙΘΠ- 

ϱἴο[ς Ὀείάετ Ηεετε,. 
989. αἰνοτώτην Ῥτο]ερ[ῖβομ-ρτᾶ- 

ἀῑκαδῖν: νο]. Ύ 101. --- ἔριδα πτο- 
λέμοιο, πο Ῥρθδδ:τα Ν 211. Ε986Ι. 
-- τάνυσσαν: τα Η 102. 4 886. 

995. Ἐπείος Ἠοπιββςἃ -- ι 484. 
δ41, 'πεῖδες: τσ]. 4 487. Βεαελία 
4ϊε Ηάδιίαηπσ ἆ6ε5 σ πι Ὑ6χβθ. ἹΙπ 
ἀϊθεεπι Αιιποςεπ ἀθβ Μεθτος ϱ6σεῃπ 
4α8 Βομίβε]ασεν ἄπ[κοιῦ βἶο] σ]εΙς]ι- 
βατ ἀῑο Ῥγπιραίμίο ἆεβ Εἰεπιθπίθς 
πηῦ ἆον Τά Πσ]κοῖῦ 5οἶπος ἄορίείθις, 
πψῖο Ν 29. ὦ 98Τ. 

9985. µεγάλω ἁλαλητῷ -- ὦ 468. 
14 198. 

894. Ζα οι Έοτπι ἆθγ Το]σοπάθῃ 
γοαιρ]είομο Ρ 90 Π. ---βοάᾳ Ῥτᾶ]11, 
νρ]. Ρ 92606. 

9896. ποντόθεν, πχ Ἠ16Υ, 
896. πυρὸς αβρ]α[ῖν. ἀεποῦ.: γοπι 

Ἐσιον, πηῖῦ πέλει ϱο]ῦ 818, 6ἵ- 
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οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὅτε τ᾿ ὥρετο καιέµεν ὕλην, 
ρε οὔτ᾽ ἄνεμος τόσσον γε περὶ δρυσὶν ὑψικόμοισιν 

ἠπύει, ὕς τε μάλιστα μέγα βρέμεται χαλεπαίνων. 
ὕσση ἄρα Τρώων καὶ ᾽4χαιῶν ἔπλετο φωνὴ 400 

δεινὸν ἀυσάντων, Ὅτ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ὕρουσαν. 
Αἴαντος δὲ πρῶτος ἀκόντιδε φαίδιµος Ἕκτωρ 

ἔγχει, ἐπεὶ τέτραπτο πρὸς ἰδύ οἱ, οὐδ᾽ ἀφάμαρτεν, 
τῇ δα δύω τελαμῶνε περὶ στήθεσσι τετάσθην. 
ἦ τοι ὃ μὲν σάκεος, ὃ δὲ φασγώνου ἀργυροήλου: 4056 

τώ οἳ ῥυσάσθην τέρενα χρύόα. χώσατο ὃ᾽ Ἕκτωρ. 

ὕττι ῥώ οἱ βέλος ὠκὺ ἐἑτώσιον ἔκφυγε χειρός, 

ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ) ἀλεείνων. 
λ μ 3 2 3 / / / 2, 

τὸν μὲν ἔπειτ ἀπιόντα µεγας Τελαμώνιος 4ἴας 

χερμαδίω, τά ῥα πολλὰ δοάων ἔχματα νηῶν 410 

πὰρ ποσὶ µαρναμένων ἐκυλίνδετο, τῶν ἓν ἀείρας 
στῆθος βεβλήκειν ὑπὲρ ἄντυγος, ἀγχόθι δειρῆς, 

στρόµβον ὃδ᾽ ὣς ἔόσευε βαλών. περὶ δ᾽ ἔδραμε πάντῃ. 

περί εἶοῖ, νρ. ΙΓ δ. -- βρόµος, 
ηαχ Ἠ16σ. 

891. οὔρεος ἐν βήσσῃς -- Τ 84. 
4 8π. Π 684. τθ6. 

999. ἠπύει, 1η ἀοτ Ἡ. παν Ἠΐατ, 
νρ].ρ 2Τ1.--- μάλιστα Ἀπι ΠΙΘΙΒ{Ε1, 
τοτζασαγπεῖεθ, τετσ]σοπεηπ πι 
απάετθη Ἐ]επιρηζεη, πο Β 920. --- 
χαλεπαίνων πεηη εχ πᾶζεί, {οῦ, 

400. ἄρα εὔσπ. --- ἔπλετο: ζᾳ 9896. 
401. δεινὸν ἀυνσάντων -- Π ὄθθ: 

Ἀ]β 5ἱθ ἆεπ {απτοβίρατοη Κιθσβτιέ 
εγποῦεη (Αογ.). -- ἐπ) ἀλλήλοισιν 
ὄρουσαν -- Π 490. 

Υ. 409---459. Αἱαβ ππᾶ Ηο]ίζογ., 
403. Ὑσ]. Ν 602. Βε[απιάεπά 180 

4ἱο Ύοταπεύε]]απσ ἆθς ἀἴαντος, ἆλ 
νοη ἀ4ἴθβθπα εῖῦ Επάο ἆθ νοιίσθη 
ἄἘβαηρες π]ομέ ἀἱο Ῥεάρ σθῳ/θβ6Π 
186, εῬθπβο εγπγανζεῦ τπαΏ 6Ἰθγ πρῶώ- 
του 8ἱ8 πρῶτος. [Απ]αηνρ.] 

408. τέτραπτο ΑΙ8β. --- πρὸς ἰδύ, 
ΏἩχ ἨΙΕΣ,η8οΏ ἀεγσεγαάεη Β1ο]- 
ἴἵππστζα, ρεταᾷ επίσεσεη. υσ]. 
Ν 45, ---οὐδ᾽ ἀφώμαρτε, Ζα 4 850, 
Ῥατεπίπε[Ιεοὴ. 

404. τῇ δα ατὲ βΕΠ]Ιε[56 απ ἀκόν- 
τισε απ: ἀαΠ1π, πο 6Ώθη: 7α 2 
998. --- τετάσθην σεβεραπηῖ πα- 
του, ται. ΙΓ; 979. 

406. σάκεος: 7α Β 988, ὃ δὲ φα- 
σγάνου: ἀἴθεει Τγαστίεπιθη τοὶἰο{θ 
ἄδρεν ἆῑε γεοβ{θ Βομι]ζες, ἀετσερία]τ, 
ἀαΐ5 ἀάξ Ῥομπετὸ απ ἆεγ Ἰπ]απ 
ΦαΙίε Πεταυμίης, 

406. τέρενα χρόα: 7α Ν 558. --- 
χώσατο δ᾽ Ἔντωρ -- Χ 291. 

40Π -- Χ 99». ῥά εΌεπ. 
408. Ὑσ]. 7α Ν 606. 

410. χερµαδίω πυ]τᾶ πο ἆθπι 
{ο]πεβάεν Βε]αἴινεαἴσ απ{σθΠΟΠΙΠΙΘΗ. 
ἀπτοἩ τῶν ἓν ἀείρας ππᾶ αιβῦ ταῖς 
βεβλήκειν 419 εν Βαΐσ σπα Ἐπάς 
σο[ϊητῦ. -- τά ῥα πε]ο]μαο πᾶπι- 
11ο: ἆαθ Ἠε]αίῖν πι Ῥ]αταὶ ἴπι 
Αηβοη]η[ς απ ἆεπ Ῥϊησπ]αγ χερµα- 
δίω απιβολταιρῦ ἀῑο (αἴνπηπσ, Ὑγο 
πχ πηῦ "ἀρετσ]είοπεμ) απκπρίεη: 
νρ]. ὃ 117. ἕ 150. µ 9Τ. -- πολλά 
ρτδάικα δν: ζαπ]τεῖΙοΠ, ΙπἼ6ησο, 
-- ἔχματα, τα 4 486, ρτἉάἰκαῖτο 
ΑΡΡΟΒΙΠοη 7τ τό. 

411. Ὑσι. Ν ὅτο. --- ἐκυλίνδετο 
Ἠϊηπ ππὰ Ἠεχσετο]]{ πιχάθη, 
ἀπτο]ὶ Ζ0{Ἀ]]ῆσοη Απβζοίς. 

415. ΎβΙ. 4 141. στρόµβος, παχ 
Ἠ]ετ. --- ἔσσενε εγεο]λ ἤἩ ζζθτία, ἆθπ 
Ἠεξῖοχ,. --- περὶ ὃδ᾽ ἔδραμε Ῥατα- 
{]«ῇδοεμεχ Εο]σεβαία: εν Αιιθάγασ]ς 
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ὡς δ᾽ ὔθ᾽ ὑπὸ πληγῆς πατρὺς «4ιὸς ἑξερίπη δρῦς 
πρόρριζος., δεινὴ δὲ Βεείου γίγνεται ὀδμὴ 415 

ἐξ αὐτῆς": τὸν δ᾽ οὔ περ ἔχει Βράσος, ὃς κεν ἴδηται 
ἐγγὺς ἐών, χαλεπὺς δὲ «4ιὸς µεγάλοιο κεραυνός" 

ὧς ἔπεσ᾽ Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσιν. 

χειρὸς δ᾽ ἔκβαλεν ἔγχος, ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ἀσπὶς ἑάφθη 
καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἳ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῶ. 450 
οἱ δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον υἷες ᾽άχαιῶν, 

ἐλπόμενοι ἐρύεσθαι. ἀκόντιζον δὲ Θαμειὰς 
αἰχμάς' ἀλλ) οὔ τις ἐδυνήσατο ποιμένα Λαῶν 
οὐτάσαι οὐδὲ βαλεῖν' πρὶν γὰρ περίβησαν ἄριστοι, 
ΠΙουλυδάµας τε καὶ Αἰνείας καὶ δῖος ᾽4γήνωρ 456 
Σαρπηδών τ᾽ ἀρχὸς 4υκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων' 

τῶν ὃδ᾽ ἄλλων οὔ τίς εὖὗ ἀκήδεσεν. ἀλλὰ πάροιθεν 
ἀσπίδας εὐκύκλους σχέθον αὐτοῦ. τὸν ὃδ᾽ ἄρ᾽ ἑταῖροι 
χερσὶν ἀείραντες φέρον ἐκ πόνου, ὄφρ᾽ ἴκεθ' ἵππους 

ὠκέας, οἵ οἳ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 480 
ϱ/ ς ΄ α Δ ο 212 

ἕστασαν ἠνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ ἔχοντες 

οἳ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα. 

186 ἆπτεμ ἄθπ Υετσ]είοα νεταπ]α/[αῦ, 
ΦΙππ: ει {ααπιε]ίθ. --- Υβι. ους. 
Ἀπ. ΤΙ 978. 

414. Ζαπι Ὑετσ]εῖε]ι τα Ε 5θ0. 
416. πρόρριζος, παχ Ἠ]ει ππᾶ 4 

15Τ, πηζ γοτσεκεμτύεν Ίατσε], ΡΥο- 
Ἱορίφο]ι- Ῥτβά καν σα ἐξερίπῃ, επῖ- 
νγαχζα]ῦ. --- δεινή Αιπιραῦ σα 
ὀδμηῆ, πϊο Ρτὰθικαῦ: σα 4 49. 

416. οὔ περ, πὶε ποςμ 8 219, 
ἄπτεπαας π1οἩῖ, Κεἴπεβγτερ». ---- 
Βράσος, παχ Ἠΐας, -- Θάρσος. -- ὃς 
κεν ἴδηται -- Ρ 98. Σ 46Τ. 

41Π. χαλεπὸς 5ο 11πιπῃ ᾱ. 1. ϱ8- 
ΓάἨτ]1ο], 

418. ΄Έκτορος μένος Ὀπιβολτεί- 
Ῥαπσ ἆογ Ῥ6Γβοῃ, 

419. ἔκβαλεν 1169 {α]16η 815: 
νρ. τ 969. -- ἔγχος: θ 6 ἆεπ Υ. 
408 νογεαπάίοηπ Ὠρθοχ πἰομῦ πΙεάθ 
Ῥεκοπιπιοη Ἰαέ, 5ο 10 ΑΠΖΙΠΘΗΤΙΘΗ, 
ἀα[β ον 2Νε] ́ Ἄρουχο Μαζί: γρ]. 
1.18. ---ἐπ᾽ αὐτῷ απ{ 1λπ εο] 08, 
ααῖ βοἶπει 1,ορ. --- ἀσπὶς ἑάφθη: 
μα Ν 548. 

420. Ὑρι. Ν 644 απὰ ΛΜ 996. 
Ν 181. 9 

451. μέγα νοτ (9 )ἰώχοντες, πε 
Ἐ 948. 

459. ἐρύεσθαι 1πά. ἔαῑ. Βἱ6 Ἠα]- 
ἴοπ ἆεπ Ἠεχκίοι {ᾶτ ἴο, τει. ο 
986 Β. --- ἀποντίξζω παῖξ αἰχμάς, πας 
πουν 4 44. 

494. πρὶν Αάν. Ζ1ΥοΟΥ. 

490. Ὑσι. Ν 490. 
406. Ώα ]αι]ος Μ 58" απι ΑΥΠΙΕ 

γοτφαπᾶεί πᾶ Π 509 1π[ο]ρο ἀϊθβες 
γοαγπιπάαπσ πος]} απ[άΠϊᾳ 196, ἀθπι 
Βατρθάοηπ Ῥεϊπαξίεμεπ, 80 1βύ βοῖπθ 
Βνενᾶμπαπσ Ἠ]εν ἵπ Ἠοπεπι Μα [86 
απ{{α]]οπά. 

40Τ. τῶν ὃδ᾽ ἄλλων, ἴπι ἄερεπεαῖσ 
Ζαπ ἀ4επ ϱεπᾶπηθεη Ῥθχείοη ἀῑο ρε- 
πγοἩπ]σΏοπ ΚἈπΙρί6Υ. --- ἀκηδέω, παν 
Ἠϊατ απά Ὁρ το. 

438. εὐκύκλους: τα Ν τισ. -- 
αὐτοῦ αὐλῆπσίσ νοη πάροιθεν: ΥοΧ 
111 βο]Ὀδέ Ἀ6χ, ᾱ. Ἱ. ΟΙ ΒΘΙΠΘΗ 
1,6ἳῦ Ἠίη. 

459. Ὑσ]. Ρ ΤΙ8. -- ὄφρ) ϱἱ8 ἵπ- 
πους -- Ν δὺ5δ. 

490--455 -- Ν 050 --ὔ558. 

ἁπζπωωλωωήδως ο. ων 
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ἀλλ ὅτε δὴ πόρον ἶξον ἐυρρεῖος ποταμοῖο, 
Ἀάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς, 

ἔνθα µιν ἐξ ἵππων πέλασαν χθονί, κὰδ δέ οἱ ὕδωρ 43556 
χεῦαν' ὃ ὃδ) ἀμπνύνθη καὶ ἀνέδρακεν ὀφθδαλμοῖσιν, 

ἑξόμενος ὃδ᾽ ἐπὶ γοῦνα κελαινεφὲς αἷμ᾽ ἀπέμεσσεν. 
αὖτις δ᾽ ἐξοπίδω πλῆτο χθονί, τῷ δέ οἳ ὅσσε 
νὺξ ἐκάλυψε µέλαινα, βέλος ὃ᾽ ἔτι δυμὸν ἐδάμνα. 

᾽ργεῖοι ὃ᾽ ὡς οὖν ἴδον Ἕκτορα νόσφι κιόντα, 440 

μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι Δόρον, µνήσαντο δὲ χάρµης. 
ἔνθα πολὺ πρώτιστος Ὀιλῆος ταχὺς «4ἴας 

Σάτνιον οὕτασε δουρὶ µετάλμενος ὀξυόεντι 
ΠΗνοπίδην, ὃν ἄρα νύμφη τέκε νηὶς ἀμύμων 

ἜἨνοπι βουκολέοντι παρ ὄχθας Σατνιόεντος. 446 

τὸν μὲν Ὀιλιάδης δουρικΛλυτὺς ἐγγύθεν ἐλδὼν 

οὗτα κατὰ Λαπάρην᾿ ὁ δ᾽ ἀνετράπετ᾽, ἀμφὶ δ᾽ ἄρ) αὐτῷ 
Τρῶες καὶ «{αναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην. 

τῷ δ᾽ ἐπὶ Πουλυδάµας ἐγχέόπαλος ἦλθεν ἀμύντωρ 
Πανθοΐδης, βάλε δὲ Προθοήνορα. δεξιὸν ὤμον. 450 

υἱὸν ᾽Αρηιλύκοιο" δι ὤμου ὃ᾽ ὄβριμον ἔγχος 

ἔσχεν, ὁ δ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῶ. 

459. 454 -- ᾧ 1. 9. 6 692. 098. 
ὃν Ὦϊ Ζεύς: πιγίο]οσίβομ α15σθ- 
ἀτᾶοκῦὸ, πας ας παιτ]σμετ Ύος- 
σας σοία[»{ ἆατοἨ διιπετής Ὀεσεῖο]ι- 
ποῦ νητα. --- Ὀδτίρεης επύμα]ίθη ἀῑθ 
Ύαγεο Ἠϊ6ι εἴπεη 5οἩΏπγετθη Ἡ θγαῦο[ς 
66σεπ ἀῑθ ἵπι 11. ἄθββῃπσε τοταπβ- 
σοβθἰσίεη Ὀτίμομκεῖίοι, Ώδππ ἀοτό 
οπ{{α]ζεί βἱοὮ ἀῑε Βοπ]ασπί απ ἆθπι 
τοοἈίεη Ὀ[ει ἀες Θκαπιαπάτοβ ππὰ 
η]χσεηᾶς 18ἱ γοη ἆθπι Ῥαββίθγοη ἆθβ 
Ἐ]πβεες απ ἆἄεπι Ίνεσο νοη υπᾷ 
σαχ Βί8άµυ ἀῑο Ἠεάο. 

48ῦ. ἐξίππων: 815 ἀεπιἨ/ασθη, 
456. ἀμπνύνθη, γε πος] Ε 697, 

βοπβῦ ὤμπνυτο. --- ἀνέδρακεν, πατ 
ος πηῦ ὀφθ.: ες 5ολ]ασ ἀῑε Αασεπ 
81. 

481. ἀὀπεμέω παν Ἠϊθτ, , 
408. ἐξοπίσω σπατῖᾶο]ς, νο Ὀθι 

ἤριπε Χ 401. 
459, νὺξ νοηπ ἆετ ΟἩππιαςἩέ: σα 

Έ. 910. -- βέλος νοπ ἀεπι σεγγογ{θ- 
ηΘη Θὐ6ἷπ, πῖθ ι 495. 

Υ. 440-- 600. Ὑαϊίετε ΕΙππε]- 
Κλπιρ{α, 

ΑΤΘΙ5, Ἠοπιθτς Πίαβ. ΤΙ. 1. 

440. νόσφι πιόντα -- 43284. 9.386. 
441 -- ϐ 25ο. Ο 9980. 

445. Ὀιλῆος τα Αἴας: τα Β 551. 
449. Σάτνιον νοπι Ἐ]αθβο δαζ- 

π]οθί Ῥεπαπηῦὸ, νρι. Σιμοείσιος 
4 474. -- µετάλμενος, 6 Ἑ 886. 
4 451, παοπάθπ ϱτ πας]σθ- 
ΒΡΤΙΠΡΕΏ παχ, ππι ἆθη Ἰαηζθή- 
Β{ο[ς ααεζα{ᾶητεῃ. 

444. νύμφη πιῖ νηϊς, ψῖο Ζ 92. 
Ὑσ]. ζα Β 866. [Αημαπσ.] 

446. βουκολέοντι: ν5].295. Ε 818 
ππᾶ σα Β 8951. 

446 --- Ἐ πο. 4 996. 
441. Ἐπείον ΗεπιϊδβΙοἩ --- 517. 7 

64. ἀνετρώπετο {αἱ πατᾶςσ]κ, απ 
4επ Ἠήοκεῃι. -- ἀμφὶ αὐτῷ ππι 
β86ἴπθη 1618, 

448 --- ΤΠ Τ64. σύναγον --- ὑσμί- 
νην: νρ]. Ε 861 ἔριδα ξυνάγοντες 
ρηος ππᾶ Β 981 ξυνάγειν άρπα. 

449. ἠλθεν ἀμύντωρ -- Ν 884. 
Ο 540. 

450. Προθοήνορα: Β 495. 
451. Ζνγεῖῦθι Ἠεπ]ββοὴ -- ΝΜ519. 
4ὔ5 -- Ν 520, 

6 



ο] 14. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἐ 

Πουλυδάµας ὃ) ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀύσας᾽ 

υοὐ μὰν αὖτ ὀίω μεγαθύμου Πανθοῖδαο 
χειρὸς ἄπο στιβαρῆς ἅλιον πηδῆσαι ἄκοντα, 466 

ἀλλά τις ᾽4ργείων κόμισε χροῖ, καί µιν ὁίω 
3 ο / ΄ /΄ 2” η «ς 

αὐτῷ σκηπτόµενον κατίµεν δόµον ᾿ἄιδος εἴσω. 
ο 3/ 3 2 , ο. / 2 2 / 
ὡς ἔφατ., ᾽άργείοισι δ᾽ ἄχος γένετ᾽ εὐξαμένοιο' 

Αἴαντι δὲ μάλιστα δαΐφρονι δυμὸν ὄρινεν, 

τῷ Τελαμωνιάδῃ' τοῦ γὰρ πέσεν ἄγχι μάλιστα. 460 

καρπαλίµως ὃ᾽ ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῶ' 
Πουλυδάμας ὃδ) αὐτὸς μὲν ἀλεύατο κῆρα µέλαιναν 
λικριφὶς ἀίξας, κόμισεν δ᾽ ᾿ἀντήνορος υἷὸς 

᾿4ρχέλοχος"' τῷ γάρ ῥα Θεοὶ βούλευσαν ὄλεθρον. 
τόν ῥ) ἔβαλεν κεφαλῆς τε καὶ αὐχένος ἐν συνεοχμῶ, 4056 

νείατον ἀστράγαλον, ἀπὸ ὃδ᾽ ἄμφω κέρσε τένοντε" 

τοῦ δὲ πολὺ πρότερον κεφαλὴ στόµα τε ῥῖνές τε 

οὔδει πλῆντ᾽ ἤ περ κνῆμαι καὶ γοῦνα πεσόντος. 
Αἴας δ᾽ αὖτ ἐγέγωνεν ἀμύμονι Πουλυδάμαντι’ 

Φράξεο, Πουλυδάµα, καί µοι νημερτὲς ἐνίσπες' 4τ0 

ᾖ ϱ) οὐχ οὗτος ἀνὴρ Προθοήνορος ἀντὶ πεφάσθαι 
ἄξιος: οὐ μέν µοι πακὸς εἴδεται οὐδὲ κακῶν ἕξ, 

458 -- Ν 418. 446. 5 418. 
404. αὖτε Ἠϊππιεάθτατα, Ζ4Υ 

Ὑρετρε]ίαησ [ᾶν ἀεη Ρα]] ἀερ βαἰπίος: 
ν6ι.  αιδης: Πανθοῖδαο κοἰαῖο 
ἐμόν τα ἄκοντα, πρ Βε]ρείαε[άΠ]: 
τα Η Τ5. 

4050. πηδῆσαι, γοτη Ώρεθχ ΠΠ ΠΙ6Υ. 
456. πόµισε χροῖ, ΥΕΙ. Χ 286: 

ἵταρ 1πι Τιεῖρα ἀανοἨτ, ὨΒΗΠΙ 1Π 
ἆειπ Τμ8ιρ απ 

40Π. σκηπτόµενον, ἵπ ἆἀεν 188 
παν Ἠϊ6χ. Ἠεῖ ἀϊθκεπι ὈϊάΙεβει 
Αικάντπο]ς νιτά ἄὈτίσθπε αη εἶπ 161 Ὀ- 
Ἠε]ιες Ῥϊπσελοῃ ἵπ ἀεη Ἠαάος π]ελῦ 
σφεάαςΠί, 

408. 4609 - Ν 41Π. 418. εὐξαμέ- 
νοιο, Υρ]. 455 ἐπεύξατο. -- ὄρινεν, 
ηχα]1ο] εὐξάμενος. 

460, μάλιστα: 7α 999. 

461. Ὑρ]. Ν 616. ᾖ3πεῖίες Ηειη]- 
αὐ]οα: 7Ζα 4 490. 

4602. ἀλεύατο κῆρα µέλαιναν -- 
Τ’ 9600. Η 2564. 4 800. 

409. Λικριφὶς ἀἴξας Ξ τ 4ὔ1, 
λικριφές ΠΊΙ η ἀ1εβθή Ρείάεπ Β6ε]1εἩ. 

στι κόμισεν, Οὐ]εΚί π]εμῦ κηρα, 801- 
ἆθνῃ δόρυ, π]θ 466. 

464. ᾽Αρχέλοχος: Β828, νβ]. 99 Ε. 
400. συνεοχμῶ., παν Ἠϊετ. Ώες 

πηίθτείο ΑὈεολπι{6 ἆθς Πα]εθν πγατᾶθ 
νοπι Ἠε]ππε πὶομῦ ρεἀεοκῦ. 

406. νείατον ἆεπ οῬοταίθα, Ζτ- 
πᾶσλεῦ ἆθπι Κορίο. -- ἀπὸ Ὀ]8 τὲ- 
νοντε ΞἩ Κ 456. 

4608. ἤ περ α]5 εΌεπ, πὶο 4 260. 
Κ Όδ6. [Απμανρ.] 

4609. ἐγέγωνεν Ιπαιρατῆ, πῖθ που] 
Φ 9056. 6 τθ8δ. 

410. φράζεο, πῖθ Ε 440, ει ἂρθ. 
--- καί Ρβ ἐνίσπες -- }γ 101. ὃ 88Ι. 
χ 166. 

ΤΙ. ἡ ῥα: σα 6 2596, οἶπο ἀῑτε]κίθ 
Έχασα. --- Πρ. ἀντὶ πεφάσθαι, ψ]θ 
Ν 44π, Ῥοειτί, σοεδαοῦ 5θ6ἵπ, π]θ 
ο τεθνάναι εἰαίῦ Φανεῦν, 711 πθο]ι- 
ἀτάσκ]οπειπ Ῥορειεηπαπς ἆαν νο]]- 
οπάσίεν Τμα{βαςμθ, 

419. ἄξιος 8ο. ἐστί, ἵπ Ῥθιβδῦπ- 
Ἠσ]ον Κοηπφτπ]κζῖου παῦ ΠηβπΙ δὲν πας 
Ἠῖθυ; ἄξιος παν ]οροπά, ΒίΙΠΗ: Ιΐ 



14. ΙΑΙΑΔΟΣ Ἠ, δὸ 

ἀλλὰ κασίγνητος ᾽ντήνορος ἱπποδάμοιο 
9 ἢ παῖς' αὐτῶ γὰρ γενεὴν ἄγχιστα ἑώπειν. 

ἡ ῥ᾽ εὖ γιγνώσκων, Τρῶας δ᾽ ἄχος ἔλλαβε θυµμόν. 4τ5 

ἔνθ᾽ ᾽άκάμας Ἰρόμαχον Βοιώτιον οὕτασε δουρί, 

ἀμφὶ κασιγνήτω βεβαώς' ὁ δ᾽ ὕφελκε ποδοῖιν. 
τῷ ὃδ' ᾽άκάμας ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀύσας' 

»4ργεῖοι ἰόμωροι, ἀπειλάων ἀκόρητοι, 

οὔ Θην οἴοιδίν γε πόνος τ᾽ ἔδεται καὶ ὀιξὺς 450 

ἡμῖν. ἀλλά ποθ᾽ ὧδε κατακτανέεσθε καὶ ὕμμες. 
φράζεσθ᾽, ὡς ὑμῖν Πρόμαχος δεδµηµένος εὔδει 

ἔγχει ἐμῶ, ἵνα µή τι κασιγνήτοιό γε ποινὴ 

δηρὸν ἄτιτος ἔῃ. τῶ καί κέ τις εὔχεται ἀνὴρ 

γνωτὺν ἐνὶ μεγάροισιν ἀρῆς ος Λιπέσθαι. 495 

ὡς ἔφατ᾽, ᾽άργείοισι δ᾽ ἄ 

4ετ Τοὰ ἀἱεεες ἠΜαππθς π]οΏί θἶῃ 
σεπᾶρεπάει Ετκαίζ Γῆν ἀεπ ἆερ Ῥτο- 
ἴποεπογ» -- οὐ μέν (4ος) πα Ἡτ- 
11ο πΙςεβπέ, ἀἄεπ εάαπκεη ἆετ 
Έχασε Ῥεστήπάεπα, -- πακὸς πἩ- 
εἀ6], γοη (6βοβ]εςβέ. 

414. αὐτῷ 1ππι βε]οεί, ἆθπι 
ΑΠΙΕΠΟΤ. --- γενεὴν, ἀετ ΑΡ καπ {0 
η Ά 6 τη] ἐῴχειν: ΒΙΠΗ: πΙΒΏ Κοππῖε 
818 ΒΕΙΠΕΊΠΙ ΑΠβδεπεη ααξ Ακαπ{ῦ 
νοη Ίθεπεπῃ 5οΏ]είδοπ, 6 Ζοϊσίε πα]6 
Ίπτα ἀἱο πᾶο]μείο Εαπϊμεπᾶπ]Ιο]- 
Κας: νε]. ὃ 2Τ γενεῇ δὲ ἄιὸς µεγά- 
λοιο ἔικτον παπά ὃ 141---485 ταῖῖ 149 1, 
ἀοο] 18 ἆ1ε γειριπάππσ γενεὴν 
ἐώκει οἶπε Άηε Απα]ορίο. Ὀχ- 
σεης 5ἴθμί ἐώχειν (π]οπῖ ἔοικε) ΥοἩ 
ἄθτη Απισοηηιιος, πο 6ς γοη πα 
πεϊτοβεη γης. --- ἄγχιστα ἐώκεις --- 
Ῥ 58. ν 80. 

4τ6. εὖ γιγνώσκων: Ἱπάθπι ϐτ 
χ1ολζῖςσ ετκαπηζθ, πᾶπι]Ιο]λ ἀαίς 
ετ ἆετ Ῥομη ἆθβ Απίεπου βεῖ. --- 
ἄχος ἔλλαβε, πε Π 599, αὖετ ἀοτί 
οἨπο θυμό». 

416. ἀκάμας, Ατοπε]οσ]ος) Βτιαάᾶαι: 
Ῥ 855. Μ 100. 

4ππ. ὁ δ᾽ ῬἘτοπιβο]οβ. --- ὕφελκε, 
παχ Ἠ]ει, ἄε οοπαίµ: κποπίε 1Ἠπ 
(κασέγνητον) απίεη απ ἆθπ Εἴ[δεπ 
ἨΙππεσζαΙεΠεη. 

418 -- Ν 418. 445. τῷ αὐῃᾶποαίσ 
τοῦ ἐπεύξατο: ἤΌον 1Ἀπ. --- µα- 
πρὸν ἀύσας: Ζα 2 06. 

ἄχος γένετ᾽ εὐξαμένοιο" 

419. ἰόμωροι: πα 4 343. --- άπει- 
λάων ὤκόρητοι ἵπ εσεηεαίσ τα 
μάχης ἀπόρητοι (Ν 6899.) 

480. οὔ 8ην: τα Θ 448, 
481. ἡμῖν ἵπ παςιάτιοκ]οὮ ν6- 

ἴοπίες Βδε]απρ. -- ποθ᾽ -- ποτέ 
εἶππια], πο αἰφμαπάο Ἰπ ἆθπι 
βἴππο: οπᾶ]{ο] οἸπτη δ]. -- ὧδε, 
ψ1θ εὔαπ Ἠϊεγ ΒΤΟΠΙΔΟΠΟΒ. --- κατα- 
πτανέεσθε, {αῦ. πηθᾶ. 1π Ῥαββίτες 
Βεἀειίαπα, πατ Ἠ16χ. [Απ]απρ.] 

482. εὖδει, τοπι Τοάεββομ]αξ πηττ 
Ἠϊθυ: νβ]. 4 341 κοιµήσατο χάλκεον 
Όπνον. 

488. ποινἠ Β]αικῦμπα, νρ]. Ν 
659. Φ 28. 

484. ἄτῖτος, πας Ἠϊει παπά Ν 414, 
πο αὖΌθτ ἀτῖτος παπά ἵπ απἆθτει Β6- 
ἀεαίππς σε]οβεη πη]τά. --τῷ ἀαταπῃ. 
--- κέ, Ὠεῖπι Ιπᾶϊο. Ῥταθβ. παν Ἠ16Υ, 
πποἩ] 1η ἆθτῃ ΡΙΠἨΘ: οϊπέτο ἔθπ ἆθπ 
Εα]]5, πεππ 6 1π οἶπε 5ο]σμε 
Ίαςσε Κοπιτοῖ, 

486. γνωτόν Βταάετ. -- ἀρῆς 
ἀλκτῆρα Ξ-- Σ 100. 318, ἆοοια Ἰῖετ 
ἵπ ἄθπι βΊωποι αἷς Ώῆσμει ἀθε Ὑδι- 
ἄειρεπβ. ΌΏα ϐς βἶομ Ἠιετ αΏθγ πι 
αἷο Ἠάοπαπσ αἶπος ἵη ἆει βομ]αο]ις 
εἴα]]επεπ Ἰμπᾶσ]ς, 8ο. επύβρτομί 
ἀεπι π]οηῦ σα ἐνὶ μεγάροισι --- 
Λιπέσθαι. --- Λιπέσθαι σατῆςκ- 
Ῥ]ειοοπ. Ὑρ]. Υγ 196 ὡς ἀγαθὸν 
παὶ παϊδα καταφθιµένοιο Λιπέσθαι. 

486. 481 -- 458. 459. 
03 
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ΠΠηνέλεω δὲ μάλιστα δαΐφρονι δυμὸν ὄρινεν' 
ὠρμήθη ὃ᾽ ᾽άκάμαντος: ὁ δ᾽ οὐχ ὑπέμεινεν ἐρωὴν 
ΠΠηνελέωο ἄνακτος' ὁ δ᾽ οὕτασεν Ἰλιονῆα 
υἱὸν Φόρβαντος πολυµήλου, τόν δα μάλιστα 490 

Ἑρμείας Τρώων ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὕπασσεν' 
τῷ ὃ᾽ ἄρ ὑπὺ µήτηρ μοῦνον τέκεν Ἰλιονῆα' 

τὸν τόθ) ὑπ ὀφρύος οὗτα κατ ὀφθαλμοῖο θέµεθλα, 
ἐκ δ᾽ ὧσε γλήνην' δόρυ ὃδ᾽ ὀφθαλμοῖο διαπρὺ 
καὶ διὰ ἰνίου ἦλθεν, ὃ δ᾽ ἔζετο χεῖρε πετάσσας 495 
ἄμφω. Πηνέλεως δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 
αὐχένα µέσσον ἔλασσεν. ἀπήραξεν δὲ χαμᾶζε 
αὐτῇ σὺν πήληκι κάρη' ἔτι ὃδ᾽ ὄβριμον ἔγχος 
ἦεν ἐν ὀφθαλμῶ: ὁ δὲ φὴ κώδειαν ἀνασχὼν 
πέφραδέ τε Τρώεδσι καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" δ00 
οξπέμεναί µοι. Τρῶες. ἀγαυοῦ Ἰλιονῆος 
πατρὶ φίλω καὶ μητρὶ γοήµεναι ἐν µεγάροισιν᾿ 

οὐδὲ γὰρ ἡ Προμάχοιο δάµαρ ᾽4λεγηνορίδαο 
ἀνδρὶ φίλω ἐλθόντι γανύσσεται, ὁππότε κεν δὴ 

ἐκ Τρούης σὺν νηυσὶ νεώμεθα κοῦροι ᾽4χαιῶν. δ05 

ὧς φάτο. τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ὑπὸ τρόμος ἔλλαβε γυῖα, 
πάπτηνεν δὲ ἕκαστος. ὕπιῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον. 

ἔσπετε νῦν µοι. μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 

488. ὡρμήθη, πηξ ἄεπ. θες Ζ1ε]8 
πιχ Ἠϊ6ς παπά ὦ 696. -- ἐρωὴν -- 
ὑπιρείιωαι, πας Ῥρογεδη]σπσπι εῃ. 
ητχ Ἠ16Υ, 

489. Πηνελέωο: Ζα Β ὅδδ. [Απ- 
ηαπρ.] 

491. Ἠπτῆσιν ᾱ. 1. Ἠετάεηταϊο]ι- 
ἴαπα, νο]. ἔ 4556. 

492. ὑπὸ: τα Β τι. 
498. ΦΔέμεθλα, πχ Ἠϊοι απᾷ Ρ47,. 

Ἠϊεχ ἆῑο Βαείζαηπσ 46β Απσθςθ, ἆἂα 
ΝΟ ἆ8β Απσο 1η ἀετ Τιοίο ἆοτ Ηδ]ι- 
Ίαππς ταἩ{, π8βΒ ι 990 ῥίζαι. 

405. Ζνεῖζες Ηεππϊρ[ο] -- Φ 110. 
γσ]. ι 417. 

490. ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ --- Ύ' 
2984, Φ 116. 

40τ. Ἐνβίος Ἠεπι]κ[ίο] -- Κ 405. 
χ 958. 

498. αὐτῇ σὺν πήληνι: 7α 6 94 
ππά Γ 194, 

499. φἠὴ, αἶπε α]οτϊτα]ῖο]ο Ῥα- 
6] -- νίθ, παν ποςἩ Β 144. --- 

πώδειαν, παχ Ἠϊ6ε, Ώετ Κορέ απ 
ἀαπι Βρεετβολαξὸ σ]]οὮ ἆἄεπι Μομπ- 
Κορξ ααξ βείπθιι ἀἄππει Ἠα]πιθ. 

600. πέφραδε, Αογ., Ζ6ἱστ6. --- 
καὶ Ὁϊς ηὔδα -- Κ 461. 4 9τ9. Ν 
619. Ρ 595τ. 

609. γοήµεναι ἵπ Ιπιρεταξινῖβο]ος 
Ῥεάειίππσ. 

608. οὐδὲ απο π1οἈξ, σα ἡ Πρ. 
δώμαρ. [Απ]παηρ.] 

604, γανύσσεται πα Ὠαξῖν υπὰ 
ρτάικαξίναπι Ῥαταεῖρ(ἐλ9όντι), νε 
Ε 089. 6 τοδ. β 2ὔ0. κ 419. τ 408, 

γ. 50θ6--ὔ5δ. Ὠϊε Ιοῦσίον 
Κάπιρίαο Ῥϊς σαχ Ε]ἶπολπί ἆςθτ 
Έτουςγτ. 

506. Ὑσ]. χ 45 υπᾷ Τ 54, σ 88. 
ὑπό απίθη, ἵηπ Βεζαρ αι! ἀϊο Κπῖο, 

δ0ῖ -- χ 48. Π 9889. ὅπῃ πο- 
1η. 

608. Υρι. σα Β 484. Βία [ο]ᾳεπάς 
Ώατείο]]απσ 8 σαπι ΒΟΠΜΙΙΙΒ ἆθβ 
ὤεβαπρος 186 πη{ἆον γοτλεγπεπθπάθῃ 



14. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἐ. αὔ 

ὕς τις δὴ πρῶτος βροτόεντ᾽ ἀνδράγρι ᾽χαιῶν 
2 2 2 ο 1οῦ 

ἤρατ, ἐπεί ῥ ἔκλινε µόχην κλυτὸς ἐννοσίγαιος. 

Αἴας ῥα πρῶτος Τελαμώνιος "Ύρτιον οὗτα 
Γυρτιάδην. ἸΜήυσῶν ἡγήτορα καρτεροθύμων᾿ 

"Φάλκην ὃδ᾽ ᾽Αντίλοχος καὶ Μέρμερον ἐξενάριξεν' 
ἸΜηριόνης δὲ Μόρυν τε καὶ Ἱπποτίωνα κατέκτα, 
Τεῦκρος δὲ Προθόωνά τ᾽ ἐνήρατο καὶ Περιφήτην. 

 άρν) ᾿4τρεΐδης ὃδ᾽ ἄρ ἔπειθ '᾿Ὑπερήνορα ποιμένα Λαῶν 

οὗτα κατὰ Λλαπάρην., διὰ ὃδ᾽ ἔντερα χαλκὺς ἄφυσσεν 
δηώσας' ψυχὴ δὲ κατ οὐταμένην ὠτειλὴν 
ἔσσυτ᾽ ἐπειγομένη. τὸν δὲ σκότος ὕσσε κάλυψεν. 

πλείστους δ᾽ 4ἴας εἶλεν Ὀιλῆος ταχὺς υἱός' 690 

οὐ γάρ οἵ τις ὁμοῖος ἐπισόπέσθαι ποσὶν ἦεν 
ἀνδρῶν τρεσσάντων. ὅτε τε Ζεὺς ἐν φόβον ὄὅρσῃ. 

Ἐγπθπ]αηπρ πηΙΠῦ σα γετεαϊηίσεπ, ἆ8 
4ἱο 610 Ῥεπειεμπείο ἸΓεπάαπσ ἆετ 
Βοπ]ασμέ ῬοταΙῦβ πποἩ Ἠεκίοις Επῦ- 
ἔεγπαηρ αα5δ ἆεπ Καπιρίε εἴπρθ- 
ἰγαῦοη 166 απᾶ εεἰίάεπι 8οΠΠοη 61Π6 
Ἠεῖμο τοπ Ἠαπζο]κάπιρίεη παῦ {οῦ- 
Ἠο]μαπι Ἐπίοιἰσο σεεοπϊ]άετυ αἶπά, 
[Απμανς.] 

609. Ὑσι. 4 3519. ἀνδρώγρια, σε- 
Ῥι]άεί νε βοάγρια, παν Ἠ16Υ, 

ὄ10. ἔχλινε µώχην ἀῑε βοπ]αο] 
σεπεπἀεῦ, ἆ. 1. ας Ὀεισεπ]οπί 
ἄετ Έτους ἀπτοἩῃ βεῖη Ἐπστειεη 
απ{σεποῦθεη Παΐίθ, νγας γογπΘΏπα]Ιο] 
ἀπτοα Ηεκίοτ» Επίίετπαης Ῥεπιτκί 
πατάς. Ὑσ]. ζα 4 609. 

611. ῥα αἱ5ο. 
619. Μυσῶν: 7α Ὦ 868. --- παρ- 

τεροθύµων», Ῥεῖ εἴποπι Ύ ὕ]]χετηαπιεπ 
ηἩχ Ἠ16Υ. 

618. Φάώλκην: Ν πι. 
ὅ14. Υρ]. Ν τρ. 
516. Ατρεΐδης Μεπε]αοβ. 
ὅϊπ. Ἐτείος ἩσαπιιβΏΙοὮ: τα 44Π, 

Ζπεϊίθα -- Ν ὄοτπ. Ρ 914. διὰ 7ᾳ 

ἄφυσσεν ἀἆπτοβασ]λδγρ{ίε, πίε τ 
450, ἆενι ὈὨϊ]ά]ίοπε Απεάταοκ πα 
Ῥεζηπσ απῖ ἆαδ Ποτνοτεῦτπιεηάθ 
Ῥ]αΐ, ομπε ἀῑες Βι]ά ἀατο]ποο]τίς. 
-- Ὠϊι6 Ἐπ]εραπσ ες ΗΥΡρετεποχ 6ὐ- 
πμηῦ Μεπε]αος Ρ 94 Β, ππύετ Απ- 
σαΏε Ῥεεοπάθτετ Ὀπιβίάπᾶς, ἀῑε Ἠ]ετ 
Γ6Π]6η. 

618. δηώσας, Ιπάθπι 6Υ 816 (419 
ἔντερα) π6ντ1/[8, νρ]. Ρ66. -- κατ 
οὐταμένην ὠτει]ὴν -- Ρ 566. ΄ γα]. 
ἕλκος οὐτάξειν': τα Ε 861. ᾖΖατ 
Β8οθ νβ]. 1 506. 

519. ἔσσυτο βομηαπςσδ16Π,Γ]οΡ. 
ἐπειγομένη εἰ]οπάφβ. -- τὸν Τἱ5 
πάλυψεν: τα ἆ 461. 

692, ἀνδρῶν τρεσσάντων (επεῖ. 
αΏβο].: βοβα]ά 5ἶοι Μᾶπποεγ σαχ 
ΕΙπολί φεπαπἀῦ Παΐίου, ἆασα 
πηῖδ ὅτε ππᾶ ἆθτι Κοπ]απ]{ῖν ορσῃ 
εἶπο Ζεϊθρεριπιπιαπα, πε]ομε α1]- 
σεπιθῖπ ἀἱρ νοιαπβ2ιβείΖεπᾶρ ἶ- 
Τππξίοι Ῥθεομχοίοό: ἩΕΏΠ 76ιβ 
εἶπρε]αςῦ Ἠαῦ. -- ἐν φόβον 
ὅρσῃ -- «4 544. Ν 862. φόβον 
Επατολῦ. 



δ6 16. ΙΑΙΑΔΟΣ 0. 

ΙΛΙΑΔΟΣ ο. 

Παλίωξις παρὰ τῶν νεῶν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν 
φεύγοντες. πολλοὶ δὲ δάµεν «{αναῶν ὑπὺ χερσίν. 
οἳ μὲν δὴ παρ ὄχεσφιν ἐρητύοντο µένοντες. 

χλωροὶ ὑπαὶ δείους, πεφοβηµένοι, ἔγρετο δὲ Ζεὺς 

Ἴδης ἐν κορυφῇσι παρὰ χρυσοθρόνου Ἡρης. 
στῆ ὃδ᾽ ἄρ) ἀναΐξας. ἴδε δὲ Τρῶας καὶ ᾿χαιούς. 
τοὺς μὲν ὀρινομένους., τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθεν 
᾿Αργείους, μετὰ δέ σφι Ποσειδάωνα ἄνακτα. 

Ἕκτορα δ᾽ ἐν πεδίω ἴδε κείµενον. ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 

εἴαθ᾽: ὁ ὃδ) ἀργαλέω ἔχετ ἄσθματι κῆρ ἀπινύόσων, 
αἷμ᾽ ἐμέων. ἐπεὶ οὔ µιν ἀφαυρότατος βάΛ᾽ ᾽άχαιῶν. 

10 

τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε 9εῶν τε. 

ο. 
Ῥεχ Ἐηπσαπσ ἀεβ (πθβαησεβ Ὦ6- 

πεϊομπεῦ ἀ4επ Ἡδμεραππκήά εν ἆπτο] 
Ῥοφεϊάοπ8 ππᾷ Ἠετεβ νοτεϊπίο Τὰ - 
{πρ εΙς τα νιειζεἨηίεη ἄθεαπσθο Ἠετ- 
ῬεϊρείΠμτίεπ ἨΓεπάπης: ἄῑε ΕἸπεπί 
4ετ Έτουι ἄθει ἆθπ (χαβρεηπ, Ὑο- 
π8οἩ ἆετ σαηζ6 πθεαπσ ἀῑαο π]ολί 
2αἰτεβοηάο ᾖ;παγβομτι{ παλίωξις 
παρὰ τῶν νεῶν οτπα]ζεπ ας. Ἐβ 
{οἱσί παπ παςὮ Ζεπε᾽ Επψαεπεη ἆθτ 
Ἠήοκαολ]αςρ. ᾖΖαπᾶσμεί νητά η8ο] 
Ῥοβε]άοπε Επίίενηπησ ππζετ Αρο]]ος 
1μειίαησ ἆετ {τᾶποτο Θίαπᾶ ἆθβ Καπι- 
Ῥΐ68, πῖο 6γ ἴπι ΑπζαπΦ ἆἀ6ς8 ἀτεῖ- 
78Ἠπίεη ἄπθεαησες πατ, Πθτρεβίε]!{, 
Ἱπάεπα ἀἱε Ττοει πεάετ ἴθει ἄτα- 
Ῥεηπ ππᾶ Μαπετ νοτάσΙησεη. Ώαπη 
{ο]σέ πίογ Ζεπε᾽ οἴσεπετ ἸΤμεϊναπσ 
οἵηπ πεπει Αποτι απ ἆάξ Βεπίβε- 
Ίασεν, ἀῑο Ἐ]αοπί ἆοτ Αοπᾶετ απᾶ 
5οποπ οπίρτοπηί ἀοτ Καπιρί ππι ἀῑθ 
Ῥολ]βα 5α]Ώ ε. 

γ.1-- τπτ. οι Έτνασμαπ απᾷ 
Αιβοϊηπαπά εγδοίσαηπστηΙ{Η στο. 

1.--δ-- ϐ 945- 845. οἳ μὲν, ἀῑο 
φεύγοντες. --- παρ ὄχεσφιν, πε]ε]θ 
βἶο ΛΜ 8Ι Ἰοπβοῖί 4ες ἄταρθης Ζα- 
τῄςκρε]αββεη Ἠα[θθη. 

4. χλωροὶ ὑπαὶ δείους -- Κ 916. 
--πεφοβημένοι πποξϊνιοτί χλωροὶ. --- 

ἔγρετο δὲ Ζεὺς: ἀῑο Ψοταπεζε]Ίππσ 
4ος Ψετρπαπις, ποάπτοἩ ἄετ Ῥατα]]ε- 
Ἱαππιας ἆαι αλοάςτ νατβοποῦεπ ψητά, 
βἰαζς Ζεὺς δὲ ἔγρετο, πιαοπί ἀπ 
Εππ{α]]εη ἀ1θεετ Παπά]αηπρίπ ἀεπΎετ- 
Ἰατ{ ἆετ εγείεπ (ἐρητύοντο) απο]ι ἄθπι 
ΟΥ Ὀσπιετκ]σῇ. 

6. Ἐταίος Ἠοπιϊεβιοα -- 4 189.35 
3885. Χ 1ΤΙ. -- παρὰ παν αΏ]αῦ. 
ἀαθπεΏν: νοπ ἆεχ Ξεἶζα, Πες Ὀ6ι 
ἔγρετο, 5οηςί αι ὤρνυτο, πὶο 4 1. 

6, Ἐτείες ἨεπιϊκαοὮ --- ν 191. στη 
οτ ἱταῦ Ἠ]ϊπ. --- ἴδε δὲ ραταία{]- 
Άοποτ Ναομραία: ἆξ 88Ἡ ϱτ, τα. 
5 19. 

τ - 5 14. 

9. Ζατ ΒῬασςπο νρ]. 456 Ἡ -- 
ἀμφὶ δ᾽ --- εἴαθ᾽ παςἩ ἀετ Ῥατίιοῖ- 
ριακοπαίτακάοι ὉΌδγσαηπρ ἵπ ἆάβ 
τοτύῦαπα Επῖζαπι, 

10. εἴαθ Ῥεξαπάεπ 5ἱσ]. --- 
ἀργαλέῳ Ρῖδ ἄσθματι---Π 109, ἄσθμα, 
ηἩτ Ἠΐθυ παπά 0241. --- κῆρ ἀπινύσ- 
σων Ῥοδνα[β{]ο8, οππε Βεείππιης. 
ἀπινύσσειν ἵπ ἩΠ. παν Ἠ16ς. 

11. αἶμ᾽ ἐμέων: νβὶ. Ἐ 49τ. Ὀας 
ΦΙπιρ]εχ ἐμέω παν Ἠϊθι. --- οὐ σα 
ἀφαυρότατος, 1,1{9{68Β. 

19. Ἐτεῖος Ἠεπιϊββολ -- 6 800. 
Π 481, Ζψοϊζος «- 4 044. 



16. ΙΛΙΑΔΟΣ ο. ϱΤ 

δεινὰ δ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν Ὥρην πρὺς μῦθον ἔείπεν᾽ 
»ἦ µάλα δὴ κακότεχνος, ἀμήχανε, σὺς δόλος, Ἡρη, 

Ἕκτορα δῖον ἔπαυσε μάχης, ἐφόβησε δὲ λαούς. 16 
οὐ μὰν οἵδ). εὖ αὗὖτε κακορραφίης ἀλεγεινῆς 

/ 2 / / .ν { / 

πρώτη ἐπαύρηαι καί σε πληγῇσιν ἱμάσσω. 

ᾖ οὐ µέμνῃ. ὅτε τε κρέμω ὑψόθεν; ἐκ δὲ ποδοῖιν 
ἄκμονας ἧκα δύω. περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα 
χρύσεον ἄρρήκτον, σὺ ὃδ᾽ ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν 90 
ἐκρέμω' ἠλάστεον δὲ 9εοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον, 

Λῦσαι ὃδ᾽ οὐκ ἐδύναντο παρασταδόν' ὃν δὲ Λάβοιµι, 
ῥίπτασκον τεταγὼν ἀπὺ βηλοῦ, ὄφρ' ἂν ἴκηται 
γῆν ὀλιγηπελεων. ἐμὲ δ᾽ οὐδ' ὧς θυμὸν ἀνίει 
ἀζηχὴς ὀδύνη ᾿Ηρακλῆος Θείοιο, 9 σοι 

τὸν σὺ ξὺν Βορέῃ ἀνέμω πεπιθοῦσα Δυέλλας 

19. δεινὰ, παν Ἠϊει σατ Υ ογε{ᾶτ- 
Καπσ ἆετ ἸΓοπάππρο ὑπόδρα ἰδών. 

14. ἦ µάλα δὴ Γἄτναὴν ϱαπ2 
σοπ1[5. -- κακότεχνος, Ζα σὸς 
δόλος, ηταν Ἠ16γ. -- ἀμήχανε πἩπ- 
Ῥάπάϊσθ. 

16. οὐ μὰν οἵδ᾽ εἰ, Ἰευ]αξες 
Αεγπάείοη 4εβ ἄεσεηβαίσες: πα Ώτ- 
11ο] 1ο] παδΙ({5 πὶσοη 6, ο πΙοΠί: 
να]. αι δείο απ απᾶὰ τίς δ᾽ οἶδ' 
εἴ κε β 888. -- εἰ αὐτε Πἰαῖϊτβ, 
νο ξ6π. -- αὖτε ΠΙΠΥΨΙΘάΘΤΊΙΠΙ, 
Ππη Πο υ]θεάςτ, πῖῦ βΒεζαρ αι[ 
ἀϊθνοτπεγσοπεπᾶο Βε2Ζθ6ἵοππαπσ1Πτθυ 
Βομα]ά: γθ 5ο ἀῑο Ηαπρίξςολι]άΐσο 
166, 80 νετα]επῦ 5ο γοΥ ἆθπ ΑΠάΘΤΗ 
σεεῦτα[ν Ζα πετάθη. --- πακορραφίη 
Ἰπ ἀ4ετ Ἡ. παν Ἠΐος, 

1Τ. πρώτη αἱς ἀῑρ 6χ5ΐ6, του 
επ απάθτι ΜΠυεζεϊσίεῃ. -- 
ἐπαύρηαι, 7α 4 410, ἆοι Κοπ]. ἵπ 
{αήατ. ΒΙΠΠθΘ. -- καί Ἰοιεῦ ἀῑς 
Επ]ώπίενας 4ε. ὙΨοτπεγσεπεπάθη 
εἶη. --- ἱμάσσω Οοπ]. Βταθβ. 1Π 
1{αγαθϊίνοιι Βίππθ. ᾖΌτα ἆἱθβοτ 
Ώτοβαπς τρ]. 4 66π. Ο 164. [Απ- 
παπρ.} 

18. ᾖἦ οὐ µέμνῃ τηῖξ ὅτε, πο Ύ 
188. ὦ 396. ω 116, σα Ἐ πι. -- 
ὑψόθεν νοη ἀ4οατ Ηδπεα Ποταῦ: 
νρι. 6 19, σα ἀεηπκθῃ: πι 6ἴπετπ 
ΒοἱΙ ομοπ. πα ΗΙπιπιε] {οείσεσαη- 
ἀαοπ. -- ἐκ ποδοῖν νοηπ ἆθῃ 
ΡΕ [εοη Πεταῦ πι ἦνα, οἰσεπί- 

ἨοἨ: Ἠαθίε ἴοα ἨεταὈσεπεη, Πεταῦ- 
ἨἈηρσεῃ 1888εη. 

19. Ζα ἀΐεθετ Βεείταίαπσ ἆθτ Ἠετο 
νρι. γ 1Τ15 Β. 

90. χούσεον, Ψὶθε 868, πα ἆθπ 
ἀδίζετη σεηὂτί: νσ]. Ν 86. 

91. ἠλάστεον, παν Ἠϊεγ απᾶ 
168, τρ|. 4 ὅτθ: εἰε σαῦεη 1Ἠτθῃ 
Ὀπψί]]εα Ἰαπί Ζα 6ΙΊςΘΠΠΘΗ, ----- μα- 

κρὸν Ἰος]. 
.. παρασταδόν, Ίπ ἀεν Ἡ. παγ 

Ἰ1ει, -- παραστάντες, βελὂτε σα 
λῦσαι. --ὃν δὲ λάβοιµι Ι{οτα{1τ: 
Ἰθάεπ ἆθπ Ίο] σα {ῃπδοι Ῥεκαπα, 
ΨΕΠΠ ΕΙ ΠἩπα]ΙοἩ Ζατ Ἠετο Ἱθτατ- 
{χθῦεη απᾶ βἴθ Ὀθίγοίθη πγο]]ζο. 

98. Ὑρ]. 4 591. 3 2ὔΤ. τεταγὼν, 
παν Ἠ1θςτ απἀ 4 591, τοάπρ]οἰθείες 
Αοτ. νοπ ταγ (Ἰαὔ. ἐαῇ). -- ὄφρ) 
ἂν ἵκηται -- η δἱ9. κ 66, 19 ετ 
Κατι: ἀθτ Κοπ]. πας ἄν ἵῃπ 1ὔετα- 
[ἴναπα Ρίηπ6, Ἠ16Υ πἈοὮα ῬΡιαίρθγίδαπι 
ἀατομαις ομπε Απα]οσ1θ, 

24. ὀλιγηπελέων, ἵῃπ Ἡ,. παχ ποσο 
945. -- οὐδ᾽ ὡς 8110Ἠ 80 πΙσΠΕ, 
ουποΠ] ἰο] πιθίποη Ζοτη απ ἅἷν απά 
4επ ἀδίὑετη απβσε]αβεεπ Ἠαβίθ. --- 
ὠνίει 116[9 198, γεσ]1θ[5, θηέ - 
ργοομεπά ἀεΥ ΑποοἩπααπσ ἵη ἔχε 
Ώυμόν νου ΑΠεκίεη. 
ος Ζατ Βασπο νσ]. Ε 6408. 6488 
απ 950 Ἡ, 

96. ξὺν Β. πι1{ Ἡ Π]Ε6 465 Ῥογαα», 
ππο]ο]οτ εο]θαῦ Ἰ6ἰο]έ «ἐᾶγπιῖκοἩ 198. 



88 | 16. ΙΛΙΑΔΟΣ ο. 

/ «δν 2 / / λ / πέµψας ἐπ᾽ ὀτρύγετον πόντον κακὰ µητιόωσα 

χαίΐ µιν ἔπειτα Κόωνδ᾽ ἐὺ ναιοµένην ἀπένεικας. 
τὸν μὲν ἐγὼν ἔνθεν ῥυσάμην καὶ ἀνήγαγον αὖτις 

3ἄργος ἐς ἱππόβοτον, καὶ πολλά περ ἀθλήσαντα. 80 
τῶν σ᾽ αὖτις µνήσω. ἵν᾽ ἀπολλήξῃης ἀπατάων. 
ὄφρα ἴδῃο, ἤν τοι χραίσµῃ φιλότης τε καὶ εὐνή, 

ἣν ἐμίγης ἐλθδοῦσα 9εῶν ἄπο καί μ ἀπάτησας.' 
ζ΄ / πε ν] .ω / π/ 

ὡς φάτο, ῥίγησεν δὲ βοῶπις πότνια Ηρη. 

καί µιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 96 
ωἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὺς εὐρὺς ὕπερθεν 

λ λ / λ ϱ/ ο / 
καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὺὸς ὕδωρ. ὅς τε μέγιστος 

ὕρκος δεινότατός τε πέλει µακάρεσσι θεοῖσιν, 
, 2 τρ λ λ λ ’ / ον 

σή δ΄ ἱερὴ κεφαλὴ καὶ νωίτερον Λέχος αὐτῶν 

κουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν ἐγώ ποτε μὰψ ὁὀμόσαιμι' 340 
αἡ δι ἐμὴν ἰότητα Ποσειδάων ἐνοσίχθων 

οῦ. ἀτρύγετον: Ζα 4 916. 
28 -Ξ 2556. 
29. μέν Γται]1οἨ. --- ἀνήγαγον 

{βητίο σατῆῦςκ, 6εσεηεαίζ Ζα ἀπέ- 
γειχας νοτεολ]ααεί, 818 ἆθτ εἴπσθ- 
5ομ]αβεπετ ΒΙεβίπηρ. 

80. καὶ Ὀϊς ἀθλήσαντα, ΨΘ6ΏΠ 
απο οτςῦ παςὮ τίε]ετ Μή]κα], 
416 ϱς ἴπι Καπιρίθ πας ἄεπ 1Ππ απ- 
Ετεϊζοπᾶεπ Κοοτη Ζα Ὀεείεπεπ Παί{6. 
ἀθλεῦν πατ Πε ππά Η 405. 

81. τῶν Ἀειίσαπι, τττ αύὖτις μνήσω 
-- ἀναμνήσω. --- ἀπολλ. ἀπατάων, 
να]. ν 394, 

ο. ὄφρα, 6ἵη Ζπείζετ ΕἸπα]δαί: 
πας] ἶνα, 7α ΙΙ 166. -- λκραίσμῃ 
ᾱ. Ἡ. ἀῑολ νοτ επιρβπᾷ]Ιεπεη Βίταζεπ 
δε ίσεη πητά. 

88. ἣν ΆΑοο. ἆθβ Πημα]ΐς: 5οπεύ 
πε][οῦ 419 ἨΓεπάνπς μιγῆναι φιλότητι 
παὶ εὐνῇῃ. -- Θεῶν ἄπο νοτπ ἀ4θΠ 
ΙΤΏ Ο1σπιρ γεχεατηπηε]έεν {ίετη, 
--- παέ 5οΠ]ΙΘ[56{ απ ἐμίγης ἀῑο ἆα- 
παῖξ οοἰποϊάθπίο ἨΗαπά]απρ «ᾱ απᾷ 
εο πηῖοἩ {Δαξολίοεί, 

84. Ἐτείος Ἡοπι]αί]ο] 
ε 116. 

96--88 -- ε 184--186. ὅςτε, πε]- 
ομες βἶοὰ ἴπι ἄεπαξβ πβο] ὄρχος 6θ- 
Πομίος Ἰαῖ, Ῥο21εΒύ 81Ο πχ ην 
ἀϊ6 Βίσσ. --- ὄρκος ΕΙάῬ8ηπ, ἀῑθ 
απ] Ζεασο αησοετΙ{εηπθο ἆθπ βοἶνπνὂ- 
τθηάεη Ῥιπάεπάο Μπασ]ς, ἀετοπ Βίταί- 

Ξ- ΙΓ) αὖ9. 

μή νβ]. 

σοπα]ί οι νετ[α]]έ, πεπη ες {4156} 
πο νοτι, --- δεινότατος, ντε] ἄῑε 
Ῥίγακ ἆεπ ἀεάαπκεη 468 Τοάες απᾶ 
4επ Ὑοτ]αθῦ ἆετ Ὀπείετρ]ομκοις 
Υοχ Απρεη Γἠμχζ. ΓΑπβαπρ.] 

89. νωΐτερον πξ αὐτῶν: ἅτ. Ῥι. 
ο 8. 9 

40. τὸ μὲν Ρε πε]οἈθπῃ πΗΤ- 
11οἩ. --- οὖν ἂν ὀμόσαιμι ἀει Ο)}- 
ἰαν ταῦ ἄν παπι Απβάτιςκ 4θββεῃ, 
παδ ΊΙΩΠ ταῖς σαίεπι ἀταπᾶφ εχ- 
π/αχζεη Καπῃ. -- Ἠενε κο]νδτί Ζτ- 
ογςῦ Ὀ6ι ἆθπ ἀταῖ Ἠθιεπεπ ἄειν Ἰλα]{, 
πεπηξ ἆαπη ἀῑο Ῥ6γεοπ ἀθςβ ἀ6ΠΙΔΗΙ6 
απά 1ν Υετηβ]ζπῖς ζα ἴἨπι παπά τει- 
αἰπ]σί 5ο ἵπ οἶπετ Ῥομπγαγ{ογπιε] ἆπς 
Ελννἄνα]ᾳεῦο, Εατοβζραχείθ απᾷ Ηε]- 
Ἠᾳρίε, πας εἷε Ἰεπηζ. 

41. εν ἀπτοι μὴ οἴησε]ειίοία 
ῬεΏπναν, πε]επαν ἀῑο τοπ Ζεας 14 Ε, 
6τ]λοῦοπθ Ῥοεεμα]άίραυτς 7ατῆςκ- 
ποῖεί, δ{ολί ἵπ Καϊπετ]οϊ Α]ϊπσίς- 
Κοϊιενοτηᾶ]πῖβ σα ἀἆθεπ νοτπεγσεµε- 
ἀ4εῃ Ὑμοτίεπ: ἀῑθ Αὐ]εμπαπς ἀἆπτο] 
μὴ Ὀομϊθληί εἶοἩ παν πε δι” ἐμὴν 
ἰότητα, πι Ἠπτεπά ἀἱο Ὑοτίο ἼΤοσει- 
δώων πηµαίνει εἶπθ γον 7618 5ε]Όεί 
φ/αΠσΕΠΟΠΙΠΙΘΠΘ ΤΠαύβασπα επί- 
Ἠα]ίεπ, ἀἱοθ Ἠοτο πἰοπΏ αβ]εασπεἨ 
Καππ πὰ αποἩ πὶομς η]: Καπ 
ἄεάακηκο, ἆπί[δ απ πιΘΙΠΘΊἨ 
ΑΠΙα[ς... ζαπ Ππάκαἰῖν πας] 

ε 500. Κ 95890. ἨΤ' 261. -- 



16. ΙΛΙΑΔΟΣ ο. 99 

πηµαίνει Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα, τοῖσι δ) ἀρήγει, 

ἀλλά που αὐτὸν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει, 
τειροµένους ὃδ) ἐπὶ νηυσὶν ἰδὼν ἐλέησεν ᾿Αχαιούς' 
αὐτάρ τοι καὶ κείνω ἐγὼ ώς 4ὅ 

τῇ ἴμεν, ᾗ ᾗ χεν δὴ σύ, κελαινεφές, ἡγεμονεύῃς." 

ὡς φάτο, µείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 

χαΐ µιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
εἰ μὲν δὴ σύ γ ἔπειτα, βοῶπις πότνια Μρη, 
ἴσον ἐμοὶ φρονέουσα μετ ἀθανάτοισι καθίζοις" ὅθ 

» / Ν 2 / / 2) 

τῷ κε Ποσειδάων γε, καὶ εἰ µάλα βούλεται ἄλλη, 

αἶψα µεταστρέψειε νόον μετὰ σὺν καὶ ἐμὸν κῆρ. 
9 . μα 92 2 { Ν 3 / 3 / ἀλλ᾽ εἰ δή ὁ) ἐτεόν γε καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύεις, 
ἔρχεο νῦν μετὰ φῦλα θεῶν καὶ δεῦρο κάλεσσον 
Ἴρέν τ᾽ ἐλθέμεναι καὶ ᾽άπόλλωνα κλυτότοξον. ὅδ 

διά πηῦ Ασο τειπῦρε, ἆΚταξί: 
2απ1.--- 85 Ηοτο ομνγοτί, βἰπητηζ 
πηζ ἀετ Ὁγαπτ]εϊξ, ηαγ Παῦ εἷε 5ο] οβῦ 
ἀπτοἩ ἴμχο ΤΑ6ὲ 4ασα Ῥοϊσεύτασεν 
ἀϊε ΤηᾶδΙσ]κειῦ ἀες Ῥοβείάοι σα {ὔτ- 
ἀετη. Ὀρτίσεης 18ὲ αποἩ πΙο]ῦ εγΖΏΗ]1{, 
ἀα[ᾳ Ἠετε ἆθπ Βεμ]αξσοῖῦ οσα βτασὺ 
Ὠ8Ώθ ἆθπι Ῥοβεϊάοι ἀῑο Βοΐεομαίτ 
σα Ῥχίησαηυ, ἀα[ς Ζετς εοπ]αίο. 

43. τοῖσι ὃ᾽ ἆθι ΑΠάθΘΕΠ Ἀ Ό6τ, 
4επ (τίθοπεῃ. 

48. σ].2489. αὐτὸν 1η 5ε]1Αῦ, 
πιᾶἈτθπὰ πιβη παςἩ ἆαγ Ῥανα]]ε]- 
βἴε]]ο ππᾶ ὃ Τ12 αὐτοῦ θγπατίθεη 
5ο11ὔ6, αΌεν εΏθπεο Κ 589. 

44. Ἐϊπε πεϊῦετε Ψετπιπίπης στ 
Ἐκκ]άταπρ ἀετ τοτγπεγσεπεπάρη. 

456. Ὑσ]. Ι 41Π. αὐτάρ τοι καὶ: 
αΌετ ἵτααἹη 8ορατ: ἁαπιῖὸ βίθ]]ό 
Ἠετα ἀει Ζανήοκποίκαπςρ ἆετ σεσεη 
βἴθ ατποῦεπεη Βοβομι]άϊσαηπσ (41) 
ἀἷε Ῥοβῖήτο Βελαπρίαππς Ίμτου κ 
δευεηπεῖς σεσεπῦρον, 5ο ἆαί ἀας 
Εεἀιπ]καηγενλᾶ]πὶς ἄθπι ἆθς Ἰ8- 
{αΙπῖδοπεη ἰαπίιπι αὐεδέ ιά --- αι 
εὔπα επῦερτΙομ{. --- παραμυθησαί- 
µην ΟΡί. οππο κέ: τα Κ94Τ. Κγ. 
Ρι. δ4, ὃ, 9. 

46. ᾗ κεν --- ἡγεμονεύῃς: απ ἆθπι 
Ύμ/θρε, πο ἆπ νοταπσε]εῖ, 4.1. ἀθΙπεχ 
Τοίζαπα πα Το]πεπ. --- πελαινεφές 
επΏβίαπανΙβοἩ 1π ἀετ Απητοάς, ππίθ 
ποςὮ ν 141. 

4Τ -- Ε 426. Ζεαε ]ᾶοπε]ής ἆατα, 
πει] ετ ας παμτο βαςμγοετ]ᾶ]επῖς 

ἀατοββολααῦ απᾷὰ Ὀ6ι ἆετ Ιείσίζον 
Ὑετείόπεταπς ἆθτ Ἠετε (46) 1Ἠπι ἆθγ 
εχποαϊίετηάε (οεάαηκε Ἰοπιπος αἴθ 
Ῥαΐπα Ἰλοτῦ σα ΠΘΗΠΙΕΠ, 5ο ἆαί[ς 9ἷθ 
5ε)ρδῦ Ζαν Ἐπίζετπαπσ ἆθβ Ῥοβδίᾷοπι 
τη] τγΙτκοη ππα[ς (65 Π.). ΓΑπμαπσ.] 

48 -- Η 9566 παπά βοηϱῦ, 
49. εὖ μὲν δὴ --καθίζοις απδο]ι- 

εαΐζ, πε]ομετ ἆαι Υαυβδίοπεταησ ἆθτ 
Ἠετο πΙοαῦ ομπεο δἴπεηῃ Απβασ Ιτο- 
πβοπθη ΖγγεΙ[ε]ς ΖαβΙπιηῦ, Ζα ἀεπ 
ἀεπ Ἰαπδο] αἰπ]ειιεπάσηπ Βανή]κε]π 
τρ. ι 466 απά 4 986. -- ἔπειτα 
4επιπαο]ᾗ, ἀείπειπ Ἰοτδεη (46 Ε)) 
σεπαᾶ/[α, σα]. ϱ 1956. Ι 444. 

δθ0. μετ ἀἆθ'. καθίζοις, νε]. ε 8 
οἳ δὲ 9εοὶ θωκόνδε καθίζανο», μη 
Ῥεζαρ αιξ ἄεπ αὐθίειταί, ΒΙπη: 
ΕΠηπ απ ἆοοὮἈ Ὀαι ἆθῃτ Βου αξαησοι 
4ετ ἀδίίει παῖχ π]ομί επσεσοπἰτείεη, 
5οπάθιπ πποῖπθ Ῥ]άπο πη{ειβ(ὔίπεη 
νγο]]ζεεῖ, 

δ1. καὶ εὖ µάλα, ψῖο 8 189. χ18, 
ΑΠΟ Ὑ6ηη ἀπτολβΆβ, µάλα σα 
ἄλλῃ, απᾶεις Ι 818. 

δδ. εὖ δή ῥα ΨὙΘηΏη ἆθππ α]9ο. 
--- ἐτεόν γε καὶ ἀτρεκέως εἶτπο π8ς]- 
ἀτᾶςε]κήσπο Ὑετάορρε]απςο ἆες Απβ- 
ἀτασκα, παλτλπεϊζβσαπιᾶ[ απᾶ 
σαγοτ]ᾶραίσ. 

ὔ4. φῦλα Φεῶν: υβι. Ἐ 961. 
δεῦρο Ζα κάλεσσον -- ϱ ὅ59. 41198. 

ὅδ. ἐλθέμεναι, Ιπ8. ἄετ γουσεβίε]]- 
ἴεη Εο]σε: ἀαΐ5 5ἱο Χοπιπιθῃ. 
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ὄφρ) ἡ μὲν μετὰ Λλαὺν ᾽Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 
ἐλθῃ καὶ εἴπῃσι Ποσειδάωνι ἄναχτι 
παυσάµενον πολέμοιο τὰ ἃ πρὸς δώμαθ᾽ ἰκέσθαι. 
Ἕκτορα δ᾽ ὀτρύνῃσι μάχην ἐς Φοῖβος ᾽άπόλλων. 
αὖτις δ᾽ ἐμπνεύσῃσι μένος, Λελάθῃ δ) ὀδυνέάων. 60 
αἳ νῦν µιν τείρουσι κατὰ φφρένας, αὐτὰρ ᾿4χαιοὺς 

αὖτις ἀποστρέψῃσιν ἀνάλκιδα φύζαν ἐνόρσας. 

φεύγοντες ὃδ ἐν νηυσὶ πολυκλήισι πέσωσιν 
Γ[Πηλεῖδεω ᾽4χιλῆος: ὃ ὃδ᾽ ἀνστήσει ὃν ἑταῖρον 
ΠΙάτροκλον’ τὸν δὲ κτενεῖ ἔγχεὶ φαίδιµος Ἕκτωρ 66 

Ιλίου προπάροιθε, πολέας ὀλέσαντ αἰξηοὺς 

τοὺς ἄλλους, μετὰ δ᾽ υἱὸν ἐμὸν Σαρπηδόνα δῖον. 
τοῦ δὲ χολωσάµενος ατενεῖ Ἕκτορα δῖος ᾽άχιλλεύς. 

ἐκ τοῦ ὃ) ἄν τοι ἔπειτα παλίωξιν παρὰ νηῶν 

αἰξν ἐγὼ τεύχοιµι διαµπερές. εἰς ὕ / κ᾿ ᾿4χαιοὶ το 

Ἴλιον αἰπὺ ἕλοιεν ᾿4θηναίης διὰ βουλάς.] 

66. Ὑσι. 4 199. μετὰ Λλαὸν 1π 
ἀ4τε Μιίίο ες. Ηεεινο]χκα. 

ὅτ. εἴπῃσι πας Ώαεν απᾶ ΤηΕ. 1η 
ἀθπι Βίηπε: Ὀε{α]]α. 

ὤ8. παυσώµενον, Ὠ86Ὦ ΠΠοσειδᾶ- 
ὧνι ἆθτ ΑοοαΒ.: τα 169. -- τὰ 
ἃ πρὸς θώμαθ”. γρ]. 161. 

69. Ἔμτορα δ᾽: απίει Ύ α6γςςΏ1θ- 
Όπηῃσ ἀεβ Ῥαχα]]θ]ίετωις ἄν ἄΠθᾶοτ 
πας Φοῖβος δ᾽, πνοᾶπτοη Ἠε]ίογε 
Ῥεαεαίαης {ῆν ἆἱθ φγαἰίογο Ἐπέπνίοκ- 
Ίπῃπσ Ἠεγνογσεμοῦοη στα. 

60. Λ1ελάΘη, Οοπ]. Αογ. παν Ἰῇ6Υ, 
ΝΕΙσΘΑΘΞΕἨ ΠΙΕΠΕ6, Ώ6{τεΙθνοῇ. 

61. τείρουσι κατὰ φρένας νοΟΠ 
ἀ4απι ἆπτοῃ ἀ4αεπ Βοππατ 4132 εχ- 
γασίθη ῬΡΗΥΘΙΞΕΠΘΠ ΒΟἨΠΙΘΙΣ, ἆ6Υ 1η 
46η φρένες επηρ{απάεη ντα, ἀθ]πον 
λελάθῃ. 

69, φύζαν ἐνόρσας: νρ]. 866. 
63. φεύγοντες δ᾽ κτλ. ραταία]κ- 

Ώκσμοτ Εο]σθεβαίζ.--- ἐν νηυσὶ---πέσω- 
σιν: σα Ι 2595. 

64. Όιο Ἠ]οι επίμα]ίοπο Απσαῦο 
πυιάετερτῖοα ἆθτι πτκοπθη Ὑεγ- 
Ἰααξ 4εν Ὠίπσο, να]. Π 69 ἔ,, ἆπ ἀἷα 
Αοπάον ποπ Ὀϊβ Ζα ἆαπ ΒομΙΤθη 
465 Ῥο]μάσπ Πίεπεπ τιπὰ ἀϊθβεν νΙε]- 
ΤΊΘΗΣ ἆπτον. Ῥαἰχο]κ]οβ) ΕΙ ίοπ βἶσ] 
Ῥαβάπαπιον Ἰ8[ες ἀθπεθ]ρθῃ ἵπ ἀθπ 
Καπαιρέζα βεπάεπ. Μαϊ Ῥο[γοπιάοί 

Ίπι Εο]ρεπάςη, ἀα[β ἀῑε Ψετκκἄπάίσαπς 
ποςἩ ἤθεν ἀἱο Ἐτεϊσπιεεε ἆθτ Π]ας 
Ἠϊπαπεσεμ{. Ῥϊε ἀανατξ β1οἨ ρτὔπ- 
ἀεπάο Ὑεαγπιαζαπσ οἴπει ΙπΏετρο]α- 
Ποπ ντα ἀαάπτοεη Ἠδολπεῦ νατ- 
βοΠαϊπ]ϊςῃ, ἆαῑς . τὸ Β., παποεηῖ- 
ἸοἨ πθρεη ἆθβ τὸ πρὶν, Ἰείπεπ 
ραβδβεεπάθη Απεσομ]α([5 αη ἆαδ ΨοτἩετ- 
σελεπάθ Ἠαβεπ. πάΠτεπᾶ Ππ8εἩ Α:δ- 
εοΏεϊάπηπσ τοη 64---Τ1 βἶομ αἵη Ὀε- 
{πΙεάϊπεπάετ Ζπβαππππεηµανᾳ ετα]εὈῦ. 

606. Ἰλίου (πῇξ σεάεμπίοι Ῥάπα]- 
πια) προπάροιθε -- Φ 104. Χ 6. 

67. τοὺς ἄλλους, μετὰ ὃδ᾽ εἶπθ 
ππ]οσῖβο]θ γοτυϊπάπηᾳ 465 ΒΙΠη68: 
πη{6Υ ΑΠάΘΤηΏ θπΟἨ, 1η ερᾶέθτοτ 
Ἀρχασηθ ἄλλους τε καὶ δὴ καί. 

69. ἐκ τοῦ ποη ἆξ απ, νβι. 4 
495 ἐν τοῖο, ϱοἩῖ απ{ κτενεῖ Ἕκτορα 
σε ᾽μιλλεύς, οὔνγοΒ] ἀῑρ παλίωξις 
σθπαι ΦσΘΠΟΠΙΠΙΘΩΗ Αεποιπ Ῥερ]ηπέ, 
κοῖξ Αλ] πἰοᾶον ἵπ ἆθι Καπιρῇ 
οἰπγ 6, 

το. τεύχοιµι ταῖξ ἄν ἵπ Γαὔαν]βο]λθπι 
ΦΊΠΠ6: τα 40. --- διαµπερές (διά, 
ἀνώ, πέρας) οτί απά Γοτὲ, πας 
εἰς ὃ κε, πο ν δ9, πιῖί θρίαΗν: γρ]. 
δα 

ᾖ Ἴλιον, αἱ Νααίγαπα πας] αρᾶ- 
ωή (αυχαπον παχ 165, --- διὰ 
βουλάς, πὶο 1 916. 483, να]. τα 41. 
Εοιησίπέ Ικὲ ἀἱθ ΤΗκὲ ἆθς ἨδΙσθγποιι 
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2 τὸ πρὶν δ᾽ οὔτ ἄρ᾽ ἐγὼ παύω χόλον οὔτε τιν᾿ ἄλλον 
ἀθανάτων «4αναοῖσιν ἀμυνέμεν ἐνθάδ᾽ ἐάσω, 

πρίν γε τὸ Πηλεῖδαο τελευτηθῆναι ἐέλδωρ. 

ὥς οἳ ὑπέστην πρῶτον, ἐμῶ δ᾽ ἐπένευσα κάρητι, τὃ 
2 ο ο... 

ἤματι τῶ, ὃτ ἐμεῖο Θεὰ Θετις ἤψατο γούνων 

Λισσοµένη τιμῆδαι ᾽ἄχιλλῆα πτολίπορθον. 
ὥς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε Θεά, Λευκώλενος Ἡρη. 

βῆ δ᾽ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὺν Ὄλυμπον. 
ὡς δ᾽ ὅτ ἂν ἀίξῃ νόος ἀνέρος, ὃς τ᾽ ἐπὶ πολλὴν 80 

γαῖαν ἐληλουθὼς φρεσὶ πευκαλίμῃσι νοήσῃ 

εἴην ἢ ἔνθαί µενοινήῃσί τε πολλά, 

ὡς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο πότνια 'Ἡρη. 

ἴκετο δ᾽ αἰπὺν Ὄλυμπον, ὅμηγερεεσσι δ᾽ ἐπῆλθεν 

ἀθανάτοισι δεοῖσι «4ιὸς δόµω: οὗ δὲ ἰδόντες 8ὔ 

Έοββθ», τὸν ᾿Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν 

θήνῃη: 9 498, 

το. Ὑσι. Τ' 6τ. τὸ πρὶν, πατ Ἰῖθ 
τοη ἆοιτ Ζακαπές, οι ςτ, ποαῖςῦ 2ατῆο]ς 
απξ 68 παπά π]τὰ σεπαιεΥ οτ]κ]ᾶτί 
ἀπτοἨ πρίν γε --- τελευτηθῆναι τ4. 
-- παύω, Ῥτᾶδεηπβ, πποῖὶ ας Ἑεί- 
Ἠα]ίοη ἀθβ Ζοτπβ 40Ποη νοη ἆεγ 
εσεηπατο σέ, ἀαπηπ αΌετ ἆαθ 
Ἐπι. ἐώσω, υεῖ] ἀῑο Ζατᾶς]πγαῖεαπσ 
απάετεν ἀδίδετ ετεῦ ἵπ ἆατ Ζακαπίς 
αἸπίτοίεη Καπη, Γα]19 εἶπεν ἆεπ 6 - 
ΒΠΟἩ πιασοαῦ εἰησζαστοαιίθη. Ὀπίο 
χόλος αΌθτγ 180 86ἶἴπα6 ἆεηπ Αολᾶθγη 
{θΙπά]οπε ἨἩα]ίαηπσ νεγβζαπάθη. 

Τὸ. ἐνθάδε τοπι Βομ]αολί{[ε]άο, 
1η ἄθδβεη ΝΑΠο αιξ ἆσπι Τάα Ζστς 
1/20. 

Τ4. τὸ --- ἐέλδωρ, Ίεπαχ ἸΓαπες]. 

Τὅ5. Ῥθεβοπάετβ ἀεπιᾶισαπά 180 Εᾷτ 
στο ἀἴθδει Ἠϊπναίς απξ ἁἀῑο ΒΙθ 
ἄετ ἜΤηαύΐς, ποάπιτοἩη βίο απ ἆθῃπ 
{τῆμοετεπ Ζγγίοῦ πας Ζ6ις ἀἱδεσταα]Ώ 
οτιηπετί απά ἁἀῑο Ὑοτσορ]ολμκοῖς 
α]]ετ Ὑετβποπο ἆῑε Ετεή]]αηπσ 7α 
Ἠπέογίτοίρου ΊἩτ σα θιιβίο, σθ- 
ΕἠἨτί ντα. 

πθ. Ζατ Ῥαομε νο]. 4 624 Π. -- 
ἐμεῖο παπά γούνων ἀορρε]ίον ρατίι- 
6ινεν Εεπεῖῖν ᾷ68 (αἌηπρεπ ππᾷ ἆθς 
Τεῖ]ς Ῥαι, ἤφατο, πὶεο τ 848. -- 
μας γούνων -- 4 619. 

Ξ- Θ ὅτε. 

Υ. τ8-- 1ὔΠ. Ἠσετο απὰᾷ 
ἄδέΐαντ Ιπι Ο]γπιρ. 
τδι--θ ο8) οτι. 
το -Θ 110. 

80 {. αίξῃ νόος ἆοτ ἄαἱβῦ (ας 
ἀϊε 1π ἀῑθ Ἠετηο βἰοἈ νεγδεῦσεπάς 
Ῥπαπίαρεια Εοἴαίϐ) βἱοι απ{- 
βοππ]η σύ. -- ἐπὶ πολλὴν γαῖαν, 
5οπεῦ πχ Ιπ ἆθχ 0ἀγεβεο: ζα β5θ4, 
σα ἐληλουθώς, παχ Ἰῇ6ς, Βοπβῦ εἶλη- 
λουθώς, Ξ θἵη ποἱέσοτοίφἑος. σε 
νοήσῃ Οοπ]. Αογ.: ἆθπ ἄεάαπ]κοαπ 
{α [95, [Απμανς.]. 

89. ἔνθ᾽ εἴην ἢ ἔνθα Ὑγαπες]ι- 
εαῇ7, Ὀ]άεί 4ας Οὐ]ε]κέ Ζα νοήσῃ. --- 
ἔνθα ἢ ἔνθα, πψῖο που] Β 997. κ 
6τ4, Ἠϊε6ς τοπ πεῖν νοη εἴπαπάθτ 
επί]θσεπεπ Οτὕεῃ. -- µενοινήῃσί τε 
πο]λώ ππᾷ τνῖε]θς 1η ΑΡβίοΏίς 
παπα πας, ἆᾱ. Ἱ. ππαπομοετ]θί Ε]άπε 
πιλοβί. --- Ώ6ς 6αη79 Ψερ]εῖομ βο]1 
ἀᾳ5 αἰηβασ]α Βι]ά «Βομποθ]] πο θἶπ 
Εεἀαπ]κε᾽ εταπκοβαπ]ίομοα, τει. 
η 96 νέες ὠκεῖαι ὡς εὖ πτερὸν 
ἠὲ νόημα. Ὀπογίρεπιε ντα παν Ἠ16χ 
εἵη Ψοχσαπς ἆθβ ΙΠΠΘΥΘΠ σεϊαίίσθῃ 
ΠΏνεῦεπε ΖαΥ “Ὑοταιοίολιπς ἨθταΏρθ- 
Ζ0σ6Η. 

85 -- 112. διέπτατο ος Ἠϊπ- 
ἁἆπτολ, ἀπτο] ἀῑε Ταΐς, πγῖο αππ[β6Υ 
απ ἀἰθεοῃ Βέο]]θι πος] α 390. 

84. αἰπὺν ὌὋλ., πΙθ ποσα Ἐ 967. 
868. --- ὁμηγερέεσσι Ῥτιάϊ]καν σα 
Φεοῖσι: νο]. Μ 874. 

ἀἷςθ 
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πάντες ἀνήιξαν καὶ δεικανόωντο δέπασσιν. 

ἡ ὃ) ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι δὲ καλλιπαρήω 
δέκτο δέπας' πρώτη γὰρ ἐναντίη ἦλθε Δέουσα, 

καί µιν φωνήσασ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 

»ἨΗρηή. τίπτε βέβηκας; ἀτυζομένῃ δὲ ἔοικας" 90 

ἦ µάλα δή σ᾽ ἐφόβησε Κρόνου πάις, ὃς τοι ἀκοίτης. 
τὴν ὃ) ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Θεά, Λευκώλενος Ἡρη: 

μή µε, θεὰ Θέμι, ταῦτα διείρεο" οἶδθα καὶ αὐτή, 
οἷος ἐκείνου θυμός, ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής. 

ἀλλὰ σύ γ᾿ ἄρχε θεοῖσι δόµοις ἔνι δαιτὸς ἐίσης: 9ὔ 
ρω λ Δ λ ον “] / 2 / 

ταῦτα δὲ καὶ μετὰ πᾶσιν ἀκούσεαι ἀθανάτοισιν. 

οἷα Ζεὺς κακὰ ἔργα πιφαύσκεται' οὖδε τί φημι 

πᾶσιν ὁμῶς Βυμὸὺν κεχαρησέµεν., οὔτε βροτοῖσιν 

οὔτε θεοῖς, εἴ πέρ τις ἔτι νῦν δαίνυταί εὔφρων.' 

ἡ μὲν ἄρ) ὡς εἰποῦδα καθέξετο πότνια Ἡρη. 100 

ὤχθησαν ὃ᾽ ἀνὰ δῶμα «4ιὸς Θεοί: ἡ δὲ γέλασσεν 
χείλεσιν, οὐδὲ µέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι κυανέῃσιν 

86. Ἐτείερ Ἠεππϊείίοια -- 3 908. 
γο]. 4 688 Π. -- δεικανόωντο, 1π 
Ἡ. παχ Ἠῖαι, Ῥεπα]]Κοπιπιποῦθῃ, 
δέπασσι, Ἱπάθπῃ 516 1 ἆῑδ ταῖς λεία 
σα ]]έεη Ῥεε]ετ ἀατροίεπ. ες Απ- 
Ἰοτηπιθηάθ ΠΕΗΠ ἆαππ 6ἶπθι ἆετ 
Ῥεσμος, Ἰαετίε 1Πη παπά σαῦ 1Ἠπ ἆαππ 
ἀεπ]]επίρεη Ζατᾶςκ, Υοηπ πε]οβεπι 
6τ ἀθπεε]ρεπ εγμα]ίεη ἨΠαίίε: 
101 {. παπά 7α γ 68. 

87. ἔασε 116[5 ππΏθαςτ{εῦ. 
88. δέκτο πας Ὠαδίν: παπι αὉ. 

--- ἐναντίη ϊς Δέουσα -- 7 994. 
90. ἀτυξζομένῃ δὲ ἔοικας πιοβν]οτό 

4ἱε νοτπετσεμεπάε Ἐχασθ. 
91. ἦ µάλα δή, νε 14. --- ὃς τοι 

ἀκοίτης ἀθιίεῖ Κατζ αιιΓ ἀἱο π]ε]ιξ 
πησοανγὔμπ]Ισ]οη οἸιθ]Ισπθοι Βοθπθῃ 
ΖΝΙ5εΠθη Ζειβ απᾷ Ἠοτα. ἀκοίτης 
1π Ἡ. πχ Ἠ16χ. 

98. διείρεο, πο ά ὔσθ. 
94. Ὑσ. 7α 4 6ὔδ. θυμὸς Ρἱ8 

ἀπηνής -- Ὢ 611. 
95. ἄρχε --- δαιτὸς αἰρεπ{]ΙοἩ: ρε]ιο 

ἆ6π (δίίοτη νοταπ πι ἆογ Μαμ]- 
7618, νο]. ϱ τοῦ, σἱεῦὈ ἀεπ ἀδίίθιπ 
ἀ4α8 Ζοΐσποιπ ἆἱο (αποτρτοςμθπθ) 
Μαμ]ζαΙς νη]θᾶςτ Ζα Ώοσίπηθη. 

96. καὶ μετὰ πᾶσιν ἆθ. ἵπι ἄεσεπ- 

βαἱσ Ζα εἴπεπι αασθηῬ]1οκ]1σ]α 
Ῥτιναῦσεεριᾶςη: 8οποπ (ΠΠ σεπισ) 
αη6ες α1εη Ὀπείετρμοπεη: ναι. 
961 καὶ ὄπισθεν ιπᾶ ὃ 914 καὶ 
ἠῶθέν περ. 

97. πιφαύσκεται ἵπ ΑιββὶοἩμί 
β{θ]]{, απάἀτομί. επιαϊπί 186 ἀῑθ 
εἰσεππιᾶσοΠ{ίσο Πεϊναπσ ἀες Καπιρί6ε 
Ζα ἆθπι Ῥεσθεϊιοππείεη 716] Ἠϊηπ: να]. 
τὸ Π, -- οὐδέ τί φηµι: ἀϊεδο Απβ- 
{ῄμταπςσ βοἩ]ιε[ού 51οἈ απ οἷα --- 
πιφαύσκεται Ἅπ. οὐδέ τι απᾶᾷ 
Κεϊπθβύηθσβ σα κεχαρησέµεν. 

98, πᾶσιν ὁμῶς, πε Ρ499. ὃ ττδ. 
ϐ 549. ϕ 98», α]]οθαπιῦ, που] 
νοτβἈτκε ἆπτοι ἆἀἱο {[ογπιθ]μαίτα 
Ῥαι]απρ οὔτε βροτοῖσιν οὔτε θεοῖς, 
4ετοη θγβύες ἀιεᾷ οἰσοπί]ίο] Ίαν 
σας πὶο]λίέ ἵπ Βοεαασπῦ Κοπηποῖ, --- 
Θυμὸν κεχαρησέµε», 5οπ8ῦ Μεὰ. κε- 
χαρήσεσθαι: νε]. ϕ 206. 

99. ἔτι νῦν, Νο Ί' 408. 
101 -- 4 5π0. ὤχθησαν, ΙἸπ{ο]ρο 

46. απο τοι ἆεπ ἄρπίρον αὔδίονῃ 
ΥΘΙΓΠΟΠΙΠΙΘΠΕΠ οτί ἆἀθ: Ἠενα 
97-99. [Απμαηρ.] 

105. χείλεσιν, παν παῖζ ἆθῃ 1 ήρροθη. 
---μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι, πο 996, 
4ἱο απ (Π06υ) ἆεπ Βναπεπ βἶσο]λ Ἠπ- 
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ἰάνθη' πᾶσιν δὲ νεμεσσηθεῖσα μετηύδα” 
υνήπιοι, οἳ Ζηνὶ µενεαίνοµεν ἀφρονέοντες. 

ἦ ἔτι µιν µέμαμεν καταπαυσέµεν ἆσσον ἰόντες 1056 

ἢ ἔπει ἠὲ βύῃ: ὃ ὃδ᾽ ἀφήμενος οὐκ ἀλεγίζει 
οὐδ) ὄθεται' φησὶν γὰρ ἐν ἀθανάτοισι Δεοῖσιν 
κἀρτεῖ τε σθένεῖ τε διακριδὸν εἶναι ἄριστος. 

τῷ ἔχεθ)., ὅττι κεν ὕμμι κακὺν πέµπῃσιν ἑκάστω. 
ἤδη γὰρ νῦν ἔλπομ᾽ "4ρηί γε πῆμα τετύχθαι' 110 

υἷὸς γάρ οἱ ὕλωλε µάχῃ ἔνι, φίλτατος ἀνδρῶν. 

᾿σκάλαφος. τόν φησιν ὃν ἔμμεναι ὄβριμος ᾿4ρης." 

ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ άρης Θαλερὼ πεπλήγετο μηρὼ 
χερσὶ καταπρηνέσσ’᾽. ὀλοφυρόμενος ὃ᾽ ἔπος πηὔδα" 
υμὴ νῦν µοι νεμεσήσετ’, Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες, 1156 

τίσασθαι φόνον υἷος ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας ᾿άχαιῶν. 

εἴ πέρ µοι καὶ μοῖρα 4ιὸς πλΛληγέντι κεραυνῶ 

κεῖσθαι ὁμοῦ νεκύεσσι μεθ) αἵματι καὶ κονίῃσιν."' 

216Π6επάθ βῆτη. -- Ώας Τ,Ἀο]ιε]π ἆθτ 
Ἠετο, ἆῑο Ἰλκππσ εἶπεν νοτήβρετ- 
σεηοεπάεηπ βοπαάεηποπεη Ἠεσαπᾳ, 
Κοππίθ ἆἀῑο Ἡααρίαιπππιππσ 1ΠΤΕΥ 
Ὄρε]α, πθ]σμε βἶοι ααξ 1ητετ Θτη 
απβρτᾶσῖε, π]οΠῦ νεχβοπειςεμεῃ. 

108. πᾶσιν Ζᾳ μετηύδα. --- νεµεσ- 
σηθεῖσα του Ὀππί]]οη εταστ]{- 
{6π, ἤρετ Ζει. 

104. ἀφρονέοντες, πιχ Ἠϊ6ς, 1Π 
ππβεγ Ὀπνοτρίαπᾶά6, πει] ϐ8 
οἵη ομηπιᾶολίίσας ἄτο]]εη 1ῦ ομπθ 
Ἐπτίο]ς. 

105. ἦ Ιαιεῖ ἀῑο Ῥεϊάεη ἑο]σεπάεπ 
θἀνοτααθνοπ α]εᾷοτ εἶπ. --- ἔτι ποςἩ 
(πιπαθχ). --- µέμαμεν ταῖς Ιπῖ, {αῦ., 
πια] ἀ4α9εΙ ἀε; Βεστιβ 4ες Ἡοβεπε 
νοχβοἈπεὺῦ. --- παταπαυσέµεν ἘΙή- 
Ἠπα]{ επαπ. -- ἄσσον ἰόντες, τοπι 
Αποτϊς, πε 4 567. Θ 106. Χ 92. 

106. ἀφήμενος, παχ Ἠ16χ, νρ]. ϐ 
90. 4 80.--- οὐκ ἀλεγίζει Ῥί8 ὄθεται 
Ξ- 4 180. 

108. Ἐτείες Ἠεπιϊκαο] -- Ρ 899. 
929. Ὀψεῖῖθς -- ΛΜ 108. 

109. ἔχεθ᾽ Πα]{εῦ αα5, βοπῖοκέ 
εποἩ ἀλτείη. --- πέµπῃσιν {αἰπτίδοἩ: 
αι Ἡ δι.” 

110, ἔλπομαι «ἸτοηῖβθοὮ γοη ἆαπι, 
νγᾶς 8ἷς 5ἶσπει πγεΙ[5: 16 ἆεπχκεα, 
ψιε Η 199. [Ἀπμαπς,] 

111. ιο ῬΒασπο 18 οιζᾶη] Ν 
ὄ18 ΗΒ πας ἄετ Βεπετκαης, ἆα[β 
Ατεβ πΙοΏίς ἆαγοιπ πι[θθθ. οπεχ 
ἩἨστοα, ἆῑο νιε] ερᾶ[οι οτεῦ απξ ἆεῃπ 
Ίά4α σἶπαο, βἰε 6ι{αΏτεἨ, σχά πΙοΏῦ 
οεβαρί. 

119. Ὀοετ Ζπβαϊᾳ τόν Ὦἱβ ᾿ἄρης 
Ώ8ΟὮ υἷὸς --- οἳ 180” ποςἩ Ώδβοπᾶθ{β 
σοεϊσπεῦ Ατθς Βο]πιετή σα εΙΓΘΡΘΗ. 
ὃν 1π ρτᾶσπαηίεπι ΒΙΠΠθ: 856ΙΠΘΠ 
6ε1σθ6π6Π, 56ἴπθῃ Ἰ6βεηπ ΒΟΠΠ. 

119. πεπλήγετο µηρώ Ξ- ν 198. 
4 162. Ο 99π. 

114 -- ν 199. ο 9598. 
116. νῦν ᾱ. Ἱ. απῇ0θν ἀϊθδεῃ Ὑει- 

ἸΔ]{ηίββθη, 
116. ᾖ(όντ᾽ (-- ἰόντα) ἐπὶ νῆας 

1. -- - 118, ἀοί ΑοοτΒ. παςἩ μοι: 
Ζα 5 169. 

111. μοῖρα 86. ἐστί. -- πληγέντι, 
αἰταμῖοτῦ γοη µοι: ἆἱ6β Ἠαῦζθ Ζει» 
6 19 ἆεπ ἀδίίετη απσεᾶτοῃῦ. 

118. ὁμοῦ, πας Ὠαξῖν (νεκύεσσι) 
Ἱπ Ἡ. παχ Ἠ1ευ απᾶ Ε 961. -- μεθ 
αἵματι: ἀ4ετ Βίπρα]ατ παςἩ μµετώ 
(αππιι{σοη) α1ῦ βε]ζεπ, πατ Ῥεῖ 
ΚοιεκΗνρεσνιεπ: νβ]. ὢ 508. --- 
αἴματι καὶ πονίῃσιν Ξ- ΙΙ 659. το. 
χ 988. Άτα βρτίολύ Ἠ]θι, πε Ε 
886, ἵπ ἆα6τ Παϊιάεπβοπαῦ πε εἶπ 
4επι Βομίσκεα]ο παπά ΤοάςῬ. απῖει- 
ν;οχίεηπεχ Ἠαπβο]. 
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ὡς φάτο. καί ῥ ἵππους Κέλετο «4{εϊμόν τε Φόβον τε 
/ ον οι 2. 45 3 ος ; 

ζευγνύμεν, αὐτὸς δ΄ ἔντε ἐδύσετο παμφανόωντα. 120 

ἔνθα κ ἔτι μείζων τε καὶ ἀργαλεώτερος ἄλλος 

πὰρ 4ιὸς ἀθανάτοισι χόλος καὶ μῆνις ἐτύχθη. 

εἰ μὴ ᾽αθήνη πᾶσι περιδείσασα θεοῖσιν 
ὥρτο διὲκ προθύρου. Λίπε δὲ Ὀρόνον, ἔνθα θάασσεν' 

τοῦ δ᾽ ἀπὺ μὲν κεφαλῆς κόρυθ᾽ εἴλετο καὶ δάκος ὤμων,1556 
ἔγχος δ᾽ ἔδτησε δτιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ἑλοῦσα 
χάλκεον ἡ δ ἐπέεσσι καθάπτετο δοῦρον "ἄρήα: 
μαινόμενε. φρένας ἠλέ,. διέφθορας. ἡ νύ τοι αὔτως 

οὔατ᾽ ἀκουέμεν ἔστι, νύος ὃδ᾽ ἀπόλωλε καὶ αἰδώς. 
οὐκ ἀίεις, ἅ τέ φήσι Δεά, Λλευκώλενος Ἡρη. 190 

ἣ δὴ νῦν πὰρ Ζηνὺς Ὀλυμπίου εἰλήλουθεν; 
ᾖ ἐθέλει αὐτὸς μὲν ἀναπλήσας κακὰ πολλὰ 
ἂψ ἴμεν Οὐλυμπόνδε, καὶ ἀχνύμενός περ. ἀνάγκῃ. 
αὐτὰρ τοῖς ἄλλοισι κακὸν μέγα πᾶσι φυτεῦσαι; 

αὐτίκα γὰρ Τρῶας μὲν ὑπερθύμους καὶ ᾿4χαιοὺς 196 

λείψει. ὁ ὃδ᾽ ἡμέας εἶδι κυδοιµήσων ἐς Ὄλυμπον, 

µάρψει ὃ᾽ ἑξείης, ὕς τ᾽ αἴτιος ὕς τε καὶ οὐκί. 

1149. «ὠεἴμόν τε Φόβον τε. πε 
4 8τ, ἀἱε ΞῦἨππε ἀ4θεβ Ατοε: Ν 299. 
Ὑψ]. σα 4 440. 

190. ἔντε᾽ ἐδύσετο παμφανόωντα 
Ξ- Ι 596. 

191. µείζων, σιῦ[βεν, αἱ5 1πέο]σε 
46 Επηπιϊεοπαπρ Ῥοβεϊάοπς 1π ἀ4επ 
Καπιρέ υπά ἄθτ 118έ 4ετ Ἠετοα. 

199. πὰρ ἀἄιὸς νΟΠ β6ἴθεῃ ἀ468 
Ζει. -- χόλος ἆετ απ{οταιθεπάε 
Ζοτπ, µῆνις ει παςμηα]Ισεαἄτο]1: 
γσ]. 4 1 παπά 681 {. 

128. περιδείσασα 
περιδ.:είσασα. 

124. διέκ, 1π Ἡ. πα Η16Σ, --- προ- 
Φύρου ἀετ Τ]λΐννοασς, ἆθτ ας ἆθπι 
Ἠοίο ἵπ ἀθιπ Μάπποεχεαα] Γά]μτί, --- 
Λίπε δὲ: Ῥαταίαχο κἰαζῦ Λιποῦσα. 
ἔνθα Δάασσεν -- Ι 194. Βαάσσω, 
ΙἩ ἩΠ. πα αἆηπ ἀἴθβεη ὮὈεϊίάθη 
Ἀὐ6]]εη. 

190. τοῦ αρλάπσϊσ Τοη κεφαλῆς. 
-- ἀπὸ μὲν: ἀ88 οπίβρτοοποπάθ 
α]ιεὰ {ο]σί 121 ἡ δέ (-- 19 εε]ρεί 
80 61). 

126, ἔστησε, εἴνγα απ εἶπεν Ρ{61]ευ 

αχβρτ ἤησ]ΙςἨ 

η8ηθ ἀεπι ΕΙπραπσθ Ζαπι Φ88]6 ἆθβ 
Ζεα8, ν1θ ϱ 29. 

198. φρένας ἠλέ, πε β 248 (ἠλεέ), 
εἰφίαοκΌολ ὃτίθτ. ἠλός παχ Ἠ16σ, 

ἠλεός πα 1π 0ἆγβΒ. --- διέφΏορας 
Ῥοτ11βδίῖ, ἆαπ Ὀ1εὲ ες ΤοάςϱΒ, 
γετ]οτεἩ, απσαρίοτε ἆῑδ σα 6ὐ- 
παχίοεπᾶο Έο]σε εεἶπες Βομτῖθίες, --- 
αὔτως απιξοηϱἴ. 

180. οὐκ ἀίεις -Ξ 248. Κ160.σ11. 
181. δὴ νὺν εὔεη ]εϊαί, εΌσαπῃ 

ετβῦ. 

195. ή ἐθέλεις Ιτοπῖεεπθ Έχαρο: 
ϱοψ][ς π1]]εί ἀπὸ -- ἀναπλή- 
σας, τοι. 6 54. ε 201. 8505, ἆθβ 
Ῥατίιοῦρ οπ{μᾶ]ς ἀεπ Ἡααρίρορτιῇ 
465 (64 απΚκθης, 

195. καὶ Ὀῖς ἀνάγκῃ -- Μ 118. 
184. τοῖς ἄλλοισι, ἄοπ απάθτηα 

ἀὐίίθτη. --- φυτεύω ἵπ ἄὈοχίαρθπθτη 
ΦΙΠΠΘ, Ἰπ Ἡ. παν Ἠϊθυ, πηῖξ κακό», 
νρ]. ο 1718. ϱ 1609. 

196. ὁ δ᾽ παοι Τρῶᾶδς μὲν: τα 
1256. --- κυδοιµήσων ἰαηεΙαν: τα 
πηςδ ἀαιτοΠεΙπᾶπάεχ Ζα 18661. 

191. ΤΡΙ. Ἐ 967. 
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τῷ σ᾽ αὖ νῦν κέλοµαι µεθέμεν χόλον υἷος ἐῆος" 
ἤδη γάρ τις τοῦ γε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων 

η ἢ πέφατ ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται' ἀργαλέον δὲ 

πάντων ἀνθρώπων ῥῦσθαι γενεήν τε τόκον τε. 

ὡς εἰποῦσ' ἵδρυσε θρόνω ἔνι δοῦρον "άρπα. 
ρη ὃδ᾽ ᾽άπόλλωνα καλέσσατο δώματος ἐκτὺς 

Ἶρύν 9’, ἤ τε θεοῖσι µετάγγελος ἀθανάτοισιν, 

καί ὄφεας φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα' 

»2εὺς σφὼ εἰς Ἴδην κέλετ ἐλθέμεν ὅττι τάχιστα" 
αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε «ιός τ) εἰς ὦπα ἴδησθε, 
ἔρδειν., ὅττι κε κεῖνος ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.' 
ἡ μὲν ἄρ) ὡς εἰποῦσα πάλιν κίε πότνια Ἡρη, 

ἔζετο ὃ᾽ εἰνὶ δρόνω' τὼ δ) ἀίξαντε πετέσθην. 

Ἴδην ὃδ᾽ ἴκανον πολυπίδακα, μητέρα θηρῶν, 
εὗρον ὃδ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην ἀνὰ Γαργάρω ἄκρω 

ἥμενον' ἀμφὶ δέ µιν Θυόεν νέφος ἐδτεφάνωτο. 

τὼ δὲ πάροιθ ἐλδόντε «4ιὸς νεφεληγερέταο 

στήτην' οὐδέ σφωε ἰδὼν ἐχολώσατο θυμῶ, 

ἐπέεσσι φίλης ἀλόχοιο πιθέσδην. 
[μὰ ο δα 
οττι οι ὢκ 

Ἶριν δὲ προτέρην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

1598. µεθέµεν ΓαἨΏτθ6η 8886, 
π]]ῦ χόΛλον, πο 4 988. 

199. τὶς ΠΙΠΟΊΘΥ. 
140. Ῥίαο πως ἡ---ἢ αἰπσε]αῖδεῖθ 

Τεϊ]απσ αχ αχδρτᾶπσ ο] πΙοΒί Ῥο- 
αὈκιοηΏθισί: ἆάςδ γοταησοκίε]]ίε ἤδη 
Ῥρ8/{8ΐ πατ ζα ἆθπι εχβίεη εάς. ΑΊνη- 
Ἠσ]θα στ Ι 488. Π 221. --- καὶ ἔπ- 
ειτα 8ποἩ 1π 4ετ Ἐο]σε (ποςῇ}), 
νο ΤΠ 498. 

141. γενεήν τε τόκον τε: {6- 
βοπ]εοΏπί απᾶὰ ΝαοΠΚΟΠπΙΠΙΘΠ- 
βοαξῦ: νρι. ο 115. Η 128. Ῥϊο 
Μιαϊζετ ἆεξ ΑΑκα]αριος πατ εἶπε 
ΒύατΏ]Ισοᾳπο. 

142. Φοῦρον ἰπιδε Ἠ1ετ 1π ΚοπίταἙε 
πι ἵδρυσε. [ρεισαησεη 1δὺ ἵπ ἆθι 
Βνσβμ]απα, ἀάΙ5 Αὔπεπε απά πηῖό 
1η Αγος πεάςι ἵπ ἄεπ βαα] σα- 
τοκρεσαησεν 18ί, 

149. δώματος, ἀεπι ἆεβ Ζετβ. 
144. µετάγγελος, πα Ἠ]1ει υπά 

199, ἈπιροπεπὈ ο{ί]η. 
140. Όττι τώχιστα, πιε 8. 454, 4 

199, Ι 659. 

140 

146 

150 

1566 

141. ἔλθητε: Οοπ]. Δον. -- Ἐπί, 
εχαοῦ: Ζᾳ Η 81. [Απ μαπς.] 

148. ἐποτρύνῃ 86, ἔρδειν. 
150. εὐνὶ -- έν, πὶθ ϐ 199.ι 413. 

κ 910. µ 3256, »υεῦ απ ἀ46γδε]ῦου 
Ὑγεαχερίθ]]α. αΚτ. Ώ. 68, 19. 

151 - 6 4τ. 9869. 

109 -- 4 498 (9 98) --- ἔ 860. 
168. Δυόεν, πα Ἠϊ6χ. --- ἐστε- 

φώνωτο: νβι. Ε τὸ. Ζατ Βασμο 
5 950. 

164. πάροιθε πιῖς ὤιὸς σα στή- 
την: σαι. Γ 162, ἐλθόντε κελί 
{ῆτ 1ο]. 

166. οὐδέ --- ἐχολώσατο: 1η Ἐ6- 
Ζαρ απ{ ἆθπ γοτῃθγ σθσεη Ροδεϊάοι 
ππὰ ἀῑρ ἀὔ[ίοιτ ἄρειπαιαρί σο[α[βίεπ 
Ζοτηπ. [Αημαπς.] 

166. οἳ -- οἵ εἴπίεεπει Πα{1ν. 
Υ, 15τ-- 219. Ῥοβδειάοπε Επ 

{ετηπησ γοπ βολ]αοΠπ{{ε]άς. 
16Τ. προτέρην, πεῖ] ειδε Ροβεϊάοπ 

γοπι Βομ]αοΏ[{ε]άο επ{εγπό γγετάεη 
πημ{8, εἶα Εν Ἠεκίοι Τ]ᾶδισ]κεῖέ 
Ώααπι πητᾶ. 
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βάσκ᾽ ἴθι, Ἶρι ταχεῖα. Ποσειδάωνι ἄναχτι 
πάντα τάδ᾽ ἀγγεῖλαι. μηδὲ ψευδάγγελος εἶναι. 
παυσάµενόν µιν ἄνωχθδι μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 160 

ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα δεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν. 

εἰ δέ µοι οὐκ ἐπέεσσ᾽ ἐπιπείσεται, ἀλλ ἀλογήσει. 
φραζέσθω δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ Ῥυμόν, 

ή. 2 2 λ / 2λ 2 / νὰ µή μ᾿ οὐδὲ κρατερός περ ἑὼν ἐπιόντα ταλάσσῃ 
εἶναι. ἐπεί εὔ φημι βίη πολὺ φέρτερος εἶναι 

αμ ») ἣ ΄ 
165 

καὶ γενεῇ πρότερος. τοῦ ὃδ᾽ οὐκ ὕθεται φίλον ἦτορ 

ἶσον ἐμοὶ φάσθαι. τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι."' 
ὧς ἔφατ᾽. οὐδ) ἀπίθησε ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις, 

βῆ δὲ κατ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἰρήν. 
ὡς δ ὅτ ἂν ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαζα 1Τ0 

φυχρὴ ὑπὸ ῥιπῆς αἰθρηγενέος Βορέαο., 
ὧς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο ὠχκέα Ἶρις. 

ἀγχοῦ ὃδ᾽ ἱόταμένη προσέφη κλυτὸν ἐννοσίγαιον" 
μάγγελίην τινά τοι. γαιήοχε κυανοχαῖτα. 

ἦλθον δεῦρο φέρουσα παραὶ «4ιὸς αἰγιόχοιο. 1Τὅ 

παυσάµενόν 6) ἐκέλευσε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 

168. Ἐπείος Ἡοπιβθοἃ -- ϐ 999. 
4 186. 9 144. βάσκ᾽ ἴθι: τα Β 8. 

159. ἀγγεῖλαι ἱπιρετανίβομεχ 1η, 
-- φευδάγγελος, πχ Ἠ1ετ. 

161. μετὰ φῦλα 9εῶν ἆᾱ. 1. 1π 4επ 
Ο]σπιρ. 

169. οὖν ἐπέεσσ᾽ πὶς]ῖ πιείπΘη 
ἨΓοτέαεη: ἆεν ῬοαὐεϊοπΗρίο ἄερεπ- 
φαἱσ πε αἴπίαςμεχ ππᾶ Ἱαχεσ, αἱξ 
Ἠ]οχ, 118 {. νσΙ. 196 Ἰσθχτοτ: 8ο 
της 6χ βἶολ απί ααενα]ί σε[α[εῦ, 
Απ βί6]]ο ἀϊ6θετ Ώτομαπο εεἰσζέ Ζεαβ 
οἶπο Ἰατηαης ρ]θῖοπεη ΒΙΠΠΘΑ, --- 
ἀλογέω, παν Ἠ]6τ τπά 118, 5ἶοἸ 
η]ολ ΚΙπιπΙΘΤΏ ἨΠῃ. 

169 -ξ- α 994. 

164, μὴ η8ΟἩ φραζέσθω, νε Ε 
411. Π 446. Χ 968, πα ταλάσσῃ, 1πι 
ψ/ατπΘπᾶθη ΦΙΠΠ6, οἵη βε]ρείᾶπάίσεν 
Βαΐα: ἀαίςδ ϱτ παν π]ολῦ β1ο] 
αποτίαπρθ. -- οὐδὲ πιο πας]- 
{οἱροπάςεπι  ἸΚοηζθββῖνοηι Ῥατίο.: 
αιιο] πΙολπί, οΏπο] ος εὔατ]ς 186, 
ᾱ. 1. αποῖ ἰτοί 468 Βοψα[βίβαῖπε 
δοΐποχ Βίάχ]α, --- μέ πῇί ἐπιόντα 

µεῖναι: πιΘΙηΘη ΑποτιἝ σα 6τ- 
πΨατίςεη: σα ἅ 50Τ. 

106. εὔ -- αὐτοῦ. Ἐν. Ώἱ, 61,1, 4. 
166. τοῦ ᾱ. Ἱ. Ποσειδῶνος, τα 
ἠτορ, τα]. 182. Ώιο Υοταπείε]]απς 
ἀθς Ῥτοποπιαθπα, απίαργοσπεπᾶ ἀεπι 
νοταηροείε]]ίεη εὖ 166, πψῖε 181. 
185 ἀἱε απαρλοτίβεπθ Βήε]]απσ τοπ 
σέο απᾷ σόν, Ψείδεη απξ ἀῑε επρε 
γοανυιπάαης Ὀθίάοι οάαπ]θι, πο 
να ἆεπ 2ηεϊζθη 1π ει Εογτι Θ6ΊΠθ5 
Κοηζθβεῖνεπ ἈΝευεηβαίσθς πηθετοτᾶ- 
πθη πϊτάρη, Ὑσι. Β 201. Π ὅ59 Ε. 
[Απ]λαηρ.] 

16Τ. Ετεῖος Ἠεπισίςε]μ -- 4 181, 
Ζψ61ἱ68 --- 189. Η 112. Ὑσ]. Ῥ 908. 
απ ουσ, . 

108 -- 4 1956. 
169 -- 4 196. Ὑσ]. Τ9 ιιπὰ 958Τ. 
1Τ1 -- Τ' 8ὔ8. ὑπὸ ῥιπῆς: νρ]. 

4 9τ0. -- αὐθρηγενέος, παχ Ἠ]θτ 
απά Τ9568 νρ]. αὐθρηγενέτης Ζα ε 396. 

11. Ξ 88. 
116. παραὶ: τα Β τα. 
1Τ6---118 -- 160--.165. ἐκέλευσε 

ΔΟΥ., ΝΙθ Β 28. 
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ἔρχεσθαυ μετὰ φῦλα 9δεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν. 

εὐ δέ οἳ οὐκ ἐπέεσσ᾽ ἐπιπείσεαι, ἀλλ᾽ ἀλογήσεις, 
ἠπείλει καὶ κεῖνος ἐναντίβιον πολεµίξων 
ἐνθάδ᾽ ἐλεύσεσθαι' σὲ δ᾽ ὑπεξαλέασθαι ἀνώγειν 180 
χεῖρας., ἐπεὶ δέο φησὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι 
καὶ γενεῇ πρότερος, σὺν ὃδ᾽ οὖκ ὄθεται φίλον ἦτορ 
ἴδόν οἳ φάσθαι. τόν τε 6ὄτυγέουσι καὶ ἄλλοι.ί 

τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη κΛλυτὸς ἐννοσύγαιος" 
μ»ῶ πόποι., ἦ ῥ) ἀγαθός περ ἑὼν ὑπέροπλον ἔειπεν., 186 

’ 2 / 2; ΄ 1] 2 3 
εἴ μ ὁμότιμον ἐόντα βίῃ ἀέκοντα καθέξει. 

τρεῖς γάρ τ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοί, οὓς τέκετο “Ῥέα, 
Ζεὺς καὶ ἐγώ. τρίτατος. ὃ) ᾽4ίδης ἐνέροισιν ἀνάσσων' 
τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕκαστος δ᾽ ἔμμορε τιμῆς' 

ἦ τοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέµεν αἰεὶ 190 

παλλομένων. ᾿ίδης δ᾽ ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα, 

Ζεὺς ὃδ᾽ ἔλαχ οὐρανὺν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν' 

γαῖα δ᾽ ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὺς Ὄλυμπος. 
ο ἕμ Δ 2, λ / / ) ο 

τῷ ῥα καὶ οὔ τι «4ιὸς βέομαι φρεσίν, ἀλλὰ ἔκηλος, 

119. καὶ πεῖνος 3αποἩἈ 16Π6Σ, 
πε ἆαπ, ππα Ζεαβ επίρεσθηζαπΊτΚεη, 
απ{ ἆεπ Καπιρβρ]αΐσ σεκοπιππεη Ὦ]90, 
--- ἐναντίβιον πολεμίξων -- Κ 451. 
Υ 85. ὦ 4ππ. [Απμαπρ.] 

180. ὑπεξαλέασθαι ηατ Ἰ16χ. --- 
181---188 -- 1606---167. ἴρετ ἄῑο 

ΑπαΡΗΟΥΑ σέο --- σὸν ὃ᾽ νβΙ. σα 
106. 

184, τει 4 δ1π. 
186. ή δα πα Ἀτηα[έ]ς 18. -- 

ἀγαθός περ ἐἑών: τα 4 15δΙ. -- 
ὑπέροπλον ἔειπεν -- Ρ 1Τ0. 

1866. εἰ --- παθέξει, νοχ]κᾶνσίοτ 
Απδάταοκς Ρῆτ εἴπθη πι] ὑπέροπλον 
ἔειπεν οοιποΙἀεπύεπ οαΐᾳ -- εἰ ἔει- 
πεν καθέξειν. --- ὁμότιμον, ηαΣ Ἀ]οτ, 
σ]εἰοπῬετεσ]π{]σί, εοίετη τιµή 
ἀθτ ΙπΌεθρτιβ νοπ Ἠεττεομθττεοβύει 
146: νο]. 189. --- βίῃ ἀέκοντα: γβι. 
α 409. Ἡ 19Ττ. 4 4850. -- καθέξει, 
πατὔοκπα]ίαοτ, ΕΙπ]λα]{ {πα σ1]]. 

[Απηαπο.] 
187. Ῥέα εἰπει]ρῖσ σα Ίδεεῃ. 
188. ἐν έροισιν ηἩχ Ἠ1εγ ππά Υ 61. 
189. πάντα πατ πῖῦ ἆετ 198 

ΡεπιαοἩῦεη ΑπεπαΏπιθ, --- ἕκαστος 
ὃ) ἔμμορε τιµῆς -- Λ 888, να]. ά 

Ἅπιοίς, Ἠοπποτ ΤΗ95. ΤΙ. 1. 

918. ε 886. Ὠϊθ τιµή 15ο ἀῑο Ἡειτ- 
βοπα{ξί ἄρετ ἀῑο Ίε]ῇ, 

190. ἅλα Ο)Ρ]εξκῦ σα ἔλαχον ππὰ 
ναιέµεν 1π{. ἆθε9 ὄγεοκθβ: πτῃ 65 
πα Ῥεπομπεῃ. 

191. παΛλομένων, ποἩ] ποςἩ 818 
Ῥατα[νετ (επεν σεάαομό, αΏοτ 
ἀεπι αὐβο]αύεη βἶοῃ πᾶπετπά: ἆπ 
νηὶτ Ἰοβΐθῃ. -- ζόφον ἠερόεντα 
ἆαπς ἀᾶπιπετῖσο Ώτπηκε], ἆαβ 
ΒΟΠΠΕΠΙΟ5Ε6 ΤοὐεητεῖοΙι, 

192. ἐν αἰθέρι καὶ νεφ.: νθ]. π 
264. 

198, ἔτι ποο], αποἩ π8βοι ἀθΥ 
Ῥεϊ]ππς, Ῥείοπί ἴπι Ἠιπο]οκ απέ 
Ζεαε’ ππρετεομασίεπ Απερτιασὴ. --- 
ξυνὴ παν Ἠϊ6ι ταῖς επεν. -- Ὠϊθ 
Ἐχτᾶς 16ῦ α1]εη ἀὔὐζετη σεπιθίηΒατη, 
ναι] α]]εηπ απ{ ἀετεε]ρεη Υετεμταπσ 
εγπΊθβθη πηχἁ, Ὑθ βἱθ 1ΙΠΤΘΤΒΘΙ0Β 
αἱ] απξ ἀῑο Ιτάϊκοπειπ Ώϊπσο οἵπ- 
πήτκεη;: ἆθτ ΟἼγπιρ, υει Ἠϊεγ ἀῑρ 
α]]σεπιείπεπ (ὔδίθινετεαπιπι]πηπσεη 
βαὐ(βπάσεη ππά ἆῑς πιεϊβύεη δξύετ 
οἰγπαρίδομε Ύγομπαπβον παῦεη. 

194. τῷ δα παὶ ἆθταπὶ ἀἆεηπῃπ 
ΑΠΟἩΠ. --- βέοµαι, πεθεηπ βείοµαι 
ἃ 481, εἶπο Βτᾶβοπβίουπι ταῖς Επύυτ- 

τ 
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καὶ κρατερός περ ἑών. µενέτω τριτάτῃ ἐνὺ µοίρῃ. 

- 

196 

χερσὶ δὲ µή τί µε πάγχυ κακὺν ὣς δειδισσέσθω: 
Θυγατέρεσσιν γάρ τε καὶ υἱάσι βέλτερον εἴη 
ἐκπάγλοις ἐπέεσσιν ἐνισσέμεν. οὓς τέκεν αὐτόσς' 
σ- 3 / 2 ἐά Δ 3 / 6 οἵ ἔθεν ὀτρύνοντος ἀκούσονται καὶ ἀνάγκῃ. 
τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις" 200 

μοὔτω γὰρ δή τοι. γαιήοχε κυανοχαῖτα, 

τόνδε φέρω «4ιὺ μῦθον ἀπηνέα τε κρατερόν τε. 

ἦ τι µεταστρέψεις: στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσθλῶν. 
οἶσθ᾽, ὡς πρεσβυτέροισιν ἐρινύες αν ἔπονται. 

τὴν ὃδ᾽ αὖτε προσέειπε Ποσειδάων ἐνοσίχθων" 
»1ρι 8εά. µάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες' 

ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται, ὅτ᾽ ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ. 

Ῥεάαεαίππσ, πο κείω, δήω: ἹολὮ 
ποτἀο ]ΙεῦὈοατ. -- ἀἄιὸς «φρεσίν 
η8ΟἩΏ ἄθτπι ΦΙπηπ, ἆσεπι Ἰ]]επ ἆθβ 
Ζει. -- ἔκηλος ταἉ1ς ᾱ. 1. ομπε 
πεαῖίεχ απρετεοΠβ{ίσίο Απερτᾶςμε 7ζα 
ετπθρεπ, 7ΖαΠιεάεηπ της ἆθτα, σας 
Ίππα ζπῇ61] 5οποτάεη. 

196. χερσὶ πιῖῦ βεἶπθη ΑΤΤΙΕΠ, 
ᾱ. 1, ἀπτοι Απάτοβιπς γοπ Εαπα]ε. 
-- µή τι ταῖς πάγχυ: ἁπτοβαας 
πΙοΠπί οπα, Ία πὶΙοηῦ Ἱτσεπάψίθ: 
Ζα Ν Τ. --- δειδισέσθω Ἱἱπιρεταῦ. 
Ῥταςαβ. ἄε οοπαίµ. --- Απάςτβ τεᾶεῦ 
ῬοεείάοἨ ϐ 910 να]. Ν 9656 {., πο ετ 
7ος) Ἀρετίεσεπο Μασμι απᾷ ἆεπ 
Ὑοιταηπσ ἆετ ἨΕτεσερατί Ἰειάεπ- 
βοπαξέ]ο απετκεπη{. 

19Τ. Θυγατέρεσσιν, πιεθ Αίπεπε, 
παὶ υἱάσι, πὶε ΑτθΒ, αθΏϊπσϊσ νοη 
βέλτερον εὔη: ἀθτείε εδ Ζαὐτῆς- 
πολ ατ (Ῥθβεοτ απβεῦτασἉθ) β6οἵτπ, 
Ορίαᾶν ομπο κέ: τα Κ 24Π. Κτ. 
Ῥι, ὅ4, 8, 9. --- γάρ πῖολε ἵπ Ὦε- 
στὔπάεπάςπι 8Ιπηθ, βοπάετη --- ]α, 
πιοπαδ ϱχ Ἰτοπίβο] ἆ4επ {οἱσεπάσῃπ 
οάαηκεη αἱς οἴπας Ἠϊπβίε]]{, πας 
Ῥεκαππῦ ππὰ οπογ]καηπί 160. 

198. ἐκπώγλοις ἐπέεσσιν --- 8 τπτ. 

--- ἐνισσέμεν, ἆαβ ΟΡῃε]κί 1 Πηῃ Αοοτθ, 
166 απβ θυγατέρεσσιν καὶ υ[άσι Ζα 
ΕΠ{ΠΘἨΠΙΘΗ, --- οὓς τέκεν αὐτός: 
να]. Ε 8Τδ. 880. 

199, οἵ Ὠεπιοπείτα[ϊίν. -- ἕθδεν 
ἀρπποπούτα(ϊν: επι Ὁς δα, ο 4. 
ὀτρύνοντος, ὤμ., Νίο β 4398. τ 419. 
--- καὶ ἀνάγκῃ. ΨΘΠΠ 8116 πἩχ ϱθ- 

Ἴψππησεη, αποἩ π]άετ Ίπτεη Ὑ]]επ, 
νο 0ὅδ. ε1δ4. κ4δ4. ν δ50Π. 1451. 

901. οὕτω ταῖξ δή: τα Β 158, γὰρ: 
Ζα 4 1985, 8ο ἀθεππ πΙτκ]1οΠ. 

202. φέρω ἀποϊζαβίτει Κοπ]. --- 
μῦθον ᾱ. 1. Βεβε]ποΙά. -- ἀπηνέα 
τε πρατερόν τεβομτοξἑαπά {τοῖσῖρ. 

208. τὶ Ίτσετπά, εἴνα. -- µετα- 
στρέψεις αὐρβο]αί: απ ]απκοαθτ, 
εἴπ]εηπ]κοθῃ. --- μέν τε, σα ἆ 841, 
ἵπ ἄον Τμαξ, Ζαπι πψοϊίοι Ἠθ. 
πα] βῇ]Ο]ι νε]. Ν 115. 

904. ἔπονται σθ]ο1ίοπ, 5ἴθΏθπ 
(εομά(σεπᾶ) αχ Φθ1ζ6: γε]. η 106 
(410 ὃς 9 [κέτῃσιν --- ὀπηδεῖ. --- 
Ὅαβ αἱίο Εαπιϊμθητθο]ς νά. ἀθτα 
Ἀ]ίετεηπ Βντπᾶετ εἴπει ους Υος 
ἀεπι Ιήπσετεη; ἀἱθ Ἰαμτεοτίππεη 
ἀϊθεετ Οτάππαπα, πε α]]ετ εἰ ]Ιο]ιθτ 
Οτάπαπς ΙπποτΏα]ϱ ἆον Εαπαῖ]]θ ἶπᾶ 
4ἱ6 ΕτΙπηΥεΗ. Ἠαίίο Ροβεϊάοπ 197 Ἡ, 
Ζατ5 πατ ἆας Ώθομέ ραὑτίατολαΙβεηοθχ 
Ἠεττεοβαβ ἴθευ βεΐπο Εαπῖ]]ε στι- 
σοβίεηειπ Ἰπο]]επ, 5ο Ι6ιζεί Ίτις Ῥο- 
εεἰάοἩπς Ψοετρβιεπύαπςσ σαπι εΠοχ- 
8απα ερεπ{α]]ς απ ἆθπι Επαπιί]θη- 
τευΒμί Ἐς6ν. [Απμαπρ.] 

206 -- 9 141. 
20Τ. καὶ τὸ απολ ἀαδ, οτκ]ᾶτο 

ἀπτο]ι ἀεπ Βαΐσ ὅτε --- εἰδῇ, πο 908 
τόδε ἀπτοἩ ὁππότε: νε. ζ185» ἡ 
Χ τα Β, --- αἴσιμα εἰδῇ, πο βοπαῦ 
Ιπ46ν 0άγΕεεε, οἴπαπ πια[βνο]]εη 
ΒΙΠΠ Ἰαῦ, ἆα βἷθ 4ο σορεηβοϊροπ 
Απβρτῆςσμο απξ ας τιοηθίσο Μαίς 
2ατὔσ]ςσαι τει γοτείθ]ιῦ, 
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ἀλλὰ τόδ᾽ αἰνὺν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἰκάνει, 

ὁὑὁππότ᾽ ἂν ἰδόμορον καὶ ὁμῇῃ πεπρωμένον αἴσῃ 
νεικείειν ἐθέλῃσι χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν. 210 

ἀλλ᾽ ἦ τοι νῦν μέν γε νεμεδσηθεὶς ὑποείξω. 
ἤλλο δέ τοι ἐρέω, καὶ ἀπειλήσω τό γε θυμῶ: 
αἴ κεν ἄνευ ἐμέθεν καὶ ᾽4θηναίης ἀγελείης, 
[ρης Ερμείω τε καὶ Ἡφαίστοιο ἄνακτος] 

Ἰλίου αἰπεινῆς πεφιδήσεται. οὐδ᾽ ἐθελήσει 215 

ἐκπέρσαι, δοῦναι δὲ μέγα κράτος ᾽άργείοισιν,. 

ἴστω τοῦθ’. ὅτι νῶιν ἀνήκεστος χόλος ἔσται. 
ὧς εἰπὼν Λίπε Λαὺν ᾽4χαιικὸν ἐννοσίγαιος. 

δῦνε δὲ πόντον ἰών, πόθεόαν ὃδ) ἥρωες ᾽4χαιοί. 
καὶ τότ᾽ ᾽άπόλλωνα προσέφή νεφεληγερέτα Ζεύς' 220 

»έρχεο νῦν, φίλε Φοῖβε, μεθ Ἕκτορα χαλκοκορυστήν' 

ἤδη μὲν γάρ τοι γαιήοχος ἐννοσίγαιος 
οἴχεται εἰς ἅλα δῖαν, ἀλευάμενος χόλον αἰπὺν 

208 -- ϐ 141. ΠΠ 5ρ. σ 214. 
909. ὁππότ᾽ ἂν -- ἐθέλῃσι, νε 

1158, ἵπ ἀἄοτ Ἐοτπι ἄεν πΙεάθτπο]{επ 
Ἡαπά]απσ: 5ο οΕῦ, Ἰθάθεπια] ππεπη. 
--- ἰδόμορον, παν Ἠϊ6ι, ἀετ ἆθπ 
δ]είοπειπ Ταιἱ ετπα]ίεη Παῖ, νρ]. 
189, ἆπποι σ]εἰολπιᾶο]ί]σ:; ὁμῇ 
πεπρωμένον αἴσῃ: τα ρ]είομεπι 
Τι ᾱ. Ἱ. τα σ]είοπετ ῬΒίε]]απς 
πηΐοτ ἀ4επ δθετη Ῥδββπαταῦ: νρ]. 
Π 441. Χ1Τ9, σ]ειοπτετεολίϊσϐ. 

910. Ὑβ]. γ 26. 925. 4241. ἐθέ- 
Άῃσι β1οἩἈ σε] ἄαίετ 18 [9ῦ, 

911. ἆλλ᾽ ή τοι αὖΌοτ α]]ετάῖησε 
({τθΙΠο]), ---- νῦν μέν γε: Εᾶτ ]εἶπο 
21Π.Υ, ἴπι Οεσεπβαῦ σα ἆεπι 
919-. -ΊΤ σεπιαοΏίονπ Ὑοτρεμα]ί Εὰτ 
ἀτε Ζακυπής. Ὑσ]. Θ 505. --- νεµεσση- 
Φεὶς, ταῖῦ ΈΒοσασ απξ ἀάεβ νου Π18 
204 σοµεπᾶ σεπιαομῖο Μοῦϊν, τοη 
Θοῦοθα ετστ1{{επ, απθ Ῥομει, νρ]. 
201. -- ὑποείξω Ἐπῖ., πὶοβῦ Οοπ]. 
Αοτ.: νο]. Υ 22. 6 462. 

912. θυμῶ ἴπ Ηθτπεητ ἆᾱ-. Ἱ. 
οτπβζθ]ῖοα. Μα ἆαι [οἱσοεπάεπ Ώτο- 
Ἠπῃπσ ἀθοκὸ Ῥοβεϊάοαπ σ]είομβαπα 
βοίποη Ἠήοχκτασ, πο ἄπη]ιοι ΑοΠ1]1 
4 95003, 

918. ἄνευ ᾱ. 1. ομπο θα 7α 
Κὔτππιθτη παπι, 66σ6εη ἀ4επ ἸΝ1]]επ. 

214. Ἠρης: ομπο τειριπάεπᾶθ 
Ῥατβζκε] (τε): 7α Β 498. --- Ώετ Ύ ετβ 

ετρΙεὈί βἶοἩ αἱ αησεηδτίσε Τηΐετ- 
Ῥο]αδίοη ΑοΠοηπ Ἴθρεη γνῶιν 32117, 
φε]οπε πατ απξ Ῥοεείάοπ παπά 
Αἴπεπε 2185 πε. Ἠθγπιθ τπᾶᾷ 
Ἠερπᾶβίορ αἶπά ααπβ Ύ 58 Β Ἰῖετ 
εἰπσε[ῆσί, τοπ Ῥεϊάεπ 15ὲ βοηβέ π]ο]ιό 
Ῥοπιοβ{εί, ἆα[ς εἶθ ἴτσθπά Ώδβοπάθτθβ 
Τηὔετεβεο {ἄχ ἀἱο Ζεταίῦταηπσ Ττο]αβ 
σεμαδί Ἠᾶΐεεν. 

916. πεφιδήσεται Ιπὰ. {αῦι παο]ι 
αἴ κε:.σι 297. 

216. δοῦναι, ἀπτοι ἀῑο Βύε]]απο 
επσ γετραπάθη πδ ἐκπέρσαι, {ντ 
πγε]οπθς 65 ἀἷε Ὑοτρεάιπσαηπρ οπί- 
Ἠδ]{, απθετ]εσί ποοἩ ἀεν Νοσαξίοη 
π οὐδ᾽ ἐθελήσει. 

917. ἀνήπεστος ππτἨ]θτ απά Ε, 994. 
219. Ὑοη ἆθεπι Ί/ασεπ, ἀ4επ Ῥο- 

βεϊάοπ Ν 28--58 Ὀεπαῦσο Ἱαΐτο, 
186 Ἰείσί Ῥεστει]ίοπετ ὙΓαιβο π]οε 
ναῖζεγ ἄῑε ὨἨράς. 

Υ, 920---262. Η εἰκ{οτς Ηετβίε]- 
Ίπηπσ ἆαπτοἈ ΑΡρο]]ο. 

220 -- ΙΙ 66. 

991. μεθ) Ἔκτ., πας Ηεξίος, 
ᾱ. 1. μη πιεᾶετ ἵπ ἀ4επ Καπιρέ 7ζα 
Ῥτίησεη, 

952. τοί ᾱ. 1. π1β8β6. [Αημαπρ.] 
998. ἀλευάμενος, πε Β 444. Π 

ται. ι 217, απ ἵππ Ῥομεα ετ- 
Γα[5ὐ πα, 

πᾶἳ 
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ἡμέτερον µάλα γάρ κε μάχης ἐπύθοντο καὶ ἄλλοι, 

οἵ περ ἐνέρτεροί εἰσι Βεοί, Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες. 256 

ἀλλὰ τόδ᾽ ἠμὲν ἐμοὶ πολὺ κέρδιον ἠδέ οἳ αὐτῷ 
ἔπλετο., ὅττι πάροιθε νεμεσσηθεὶς ὑπόειξεν 

χεῖρας ἐμάς. ἐπεὶ οὔ κεν ἀνιδρωτί γε τελέσδη. 
ἀλλὰ σύ γ᾿ ἐν χείρεσσι Λάβ᾽ αἰγίδα Δυσανύεσσαν, 
τὴν μάλ᾽ ἐπισσείων φοβέειν ἤρωας ᾽4χαιούς: 290 

σοὶ δ αὐτῷ µελέτω., ἕκατηβόλε, φαίδιµος Ἕπτωρ' 

τόφρα γὰρ οὖν οἳ ἔγειρε μένος μέγα. ὄφρ᾽ ἂν ᾿4χαιοὶ 
φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἴκωνται. 

κεῖθεν ὃδ᾽ αὐτὸς ἐγὼ φράσοµαι ἔργον τε ἔπος τε, 

ὥς κε καὶ αὖτις ᾿4χαιοὶ ἀναπνεύσωσι πόνοιο. 256 

ὧς ἔφατ)., οὐδ) ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν ᾽Απόλλων, 
᾿ λ  ρ / Β] / 2 2 ἳ 

βῆ δὲ κατ΄ Ιδαίων ὀρέων ἴρηκι ἑοικὼς 
2 / / [κ 35 αν 
ὠκέι φασσοφόνω., ὥς τ ὤκιστος πετεηνῶν. 

994. ἡμέτερον -- ἐμόν, ἆοο] πιό 
σορίεϊσετίοπι Με] ρεζρενα[ε[είη: 6]. 
« 66Τ. π 449. τ 5448, Τα β θ0. -- 
κέ τα ἐπύβοντο ΠἈᾶιεη Υ6εΓΠΟΤΙ- 
ΠΠΘΏ, τοη βΙΠΠ]ΙΟΠετ Ἠ/αμτπεμτηπηρ 
ἀπτοη ἆαξ ἀελὂτ, πὶίε Ύ ϐ61--66 
76168: τόσσος ἄρα πτύπος ὥρτο θεῶν 
ἔριδι ξυνιόντων. --- καὶ ἄλλοι α]]- 
σεπιεῖη: αποἩ απάθτε, πΙομῦ πη- 
πα] ζε]ραχ Ῥείεϊησίε παπά απηγθβεπᾶθς, 
βοβϊθϊσετι ἆπτοι οἵ περ εε]ρεί 
ἀῑε πε]οῖε 2256. 

905. ἐνέρτεροι, 6]. 7α Ἐ 898: 
ὑἹεξατ πηζςεηπ, τοπ οἳ ἔνερθε Φεοί 
Ἐ 9Τ4, πο 6ΏΘπβο {οὶσὲ Ἀρόνον 
ἀμφὶς ἐόντες, Ώατ ἀθάπτοι γεζ- 
βοπ]εᾶεπ, ἀαίβ τετπα{θε]εῖῦ ἀετ Κοπι- 
ραταΜΙνεπάπηρ ἀετ επ᾽ρερεηρεεείζίε 
Βερν εἰῶτ]εν απεσεβδοβ]οβδεη τά. 

201. ἔπλετο παντα, ποαι] ἆετ ἘΙπ- 
{χϊτ0 4ει Έο]σο ἆειτ Ἡαπά]απρ οοἵη- 
οἰάθπί πς ἀἴθβετ κε]ρβῦ (ὑπό- 
ειξεν) σεάαολὲ πετά. --- πάροιθε 
Ἠαΐ Βεϊπο Βεζίεπαηρ 1Ππ 234: 6]ιθ 68 
Ζ1Π1 Καπαρίο Ἱκαπι. --- ὑπόειξεν, πχ 
Ἠϊθς ππῦ Ασοι, βοπεί Ῥαΐῦ., νρ]. 
ὑπεξαλέασθαι χεῖρας 180. 

998. χεῖρας ἐμῶς: ἀα[α ἀἱθ Απ- 
ἄτοπαπσ γοη ἀογα]ς ἆεπ Ῥοβείάοπ 
οἰπσοβολήολίοσί, 166 Εἄτ Ζειβ᾽ Αι- 
{ββδήης πα ϊχ]ΙοἩ, --- ἀνιδρωτί πα 
Ἠϊθτ. -- τελέσθη ταῖς πε πᾶχθ ϱ8 
Ζα Ἐπάο ρορταςλ{. 

299. σύ γε Ῥεϊοπί ἵπ Βοπασ απξ 
46η 284 {ο]σεπάεπ ερεπεαΐᾳ αὐτὸς 
ἐγώ. -- αἰγίδα: τα Β 44Τ, Όνυσα- 
νόεσσαν: Ζα Ε Τὸ8. 

980. ἐπισσείω, παν Ἠϊετ παπά 4 
1607, εεἈΏπίησε 56Ρε6ηΗ: νβι. χ 
991 ἀνέσχεν. 

951. Ἐτείθι Ἡεπι]εοἨ ᾱ- α 905. 
σοὶ δ) αὐτῷ, ἵπι θσεπεαίᾳ σα ἄετα 
νοτλοτσεπεπάθη τήν. -- ἕκατηβόλε 
ϱαΏείαπ{ινϊοτυ ἵπ ἆοτ Απτεᾶε πας 
Ἠ16γ. 

982. γὰρ πᾶπι]1οἩ. --- ἔγειρε 
µένος μέγα, πα ποςἩ 694. 

988 -- Σ 150, να]. Φ ο. ἴκωνται, 
Οοπ]. Δοτ.: σα Η δΙ. ᾖΖαχ Β80Πθ 
τρ]. Ο 68 4. 

984. κεῖθεν ἴθπιροταὶ -- ἐκ τοῦ 
69 γοπ ἆξλ 4η, ἆαπη: νρ]. ἔνθεν 
Ν τά1. --- ἔργον τε ἔπος τε, ΠΠΒΘΓ 
Ῥαῦ παπά Τηαῦ. 

986. καὶ αὖτις: σα Κ 468, απο 
Ἠιηππιθάσταπι ἀῑδ Αοπμᾶστ, Ὑῖθ 
γοτῃθχ ἆῑο τους, 

956 -- ΤΠ 616. ἀνηπουστέω πχ 
απ. ἀϊθβοπ Ῥοϊιάσπ Ῥήε]]οῃ. 

931. Ὑσ].Ζα 169. --- ἴρηκι, νθ]οηθτ 
ἀθπι Αγροι]ο Ποῖῖᾳ Ιβδί: ο ὄλ6. -- 
--- ἐοικώς, απ Βοημπε]ϊσχκειζ, 

958. φασσοφόνῳ πας Ἠϊ6χ, --- 
ὤκιστος πετεηνῶν -- ὢ 2ὔ8. 
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εὖρ᾽ υἱὸν ΙΠριάμοιο δαἴφρονος, Ἕκτορα δῖον, 
ἤμενον., οὐδ) ἔτι κεῖτο, νέον δ᾽ ἐδαγείρετο ος 

ἓ γιγνώσκων ἑτάρους, ἀτὰρ ἆσθμα καὶ ἱδρὼς ς ἀμφὶ ἓ 

240 

παύετ’. ἐπεί µιν ἔγειρε «4ιὸς νόος αἰγιόχοιο. 

ἀγχοῦ δ᾽ ρύμονος προσέφη ἑκάεργος ᾽άπόλλων' 
»»Έκτορ υἱὲ Πριάμοιο, τί ἦ δὲ σὺ νόσφιν ἀπ᾿ ἄλλων 

ᾗ ὀλιγηπελέων; ἦ πού τί σε κῆδος ἱκάνει; 245 

τὸν ὃδ᾽ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Ἔκτωρ' 
ωτίς δὲ 6ύ ἐδσι, φέριστε, 9εῶν., ὕς μ εἴρεαι ἄντην; 
οὐκ ἀίειο, ὅ µε νηνυσὶν ἔπι πρυμνῇσιν ᾿4χαιῶν 

οὓς ἑτάρους ὀλέκοντα βοὴν ἀγαθὸς βάλεν «ἴας 

χεθμαδίω πρὺς στῆθος, ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς; 350 
καὶ δὴ ἐγώ γ᾽ ἐφάμην νέκυας καὶ δῶμ' ᾽4ίδαο 
ἥματι τῷδ᾽ ἴξεσθαι, ἐπεὶ φίλον ἄιον ἠτορ." 

τὸν ὃδ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ, ἑκάεργος ᾽πόλλων᾽ 
»Ῥάρσει νῦν" τοῖόν τοι ἀοσσητῆρα Κρονίων 

ἐξ Ἴδης προέηκε παρεστάµεναι καὶ ἀμύνειν. 2056 

Φοῖβον ᾽Απόλλωνα χρυσάορον., ὃς 6ε πάρος περ 
ῥύομ᾽. ὁμῶς αὐτόν τε καὶ αἰπεινὸὺν πτολίεθρον. 

259 --- α 19. 
240. ἜἍττ Βαοπθ νε]. Α 458. Ο 9. 

νέον εῬρεπ. -- ἐσαγείρετο θυμόν 
Ξ- ὅ 41Τ: νο]. ἐς φρένα, θυμὸς 
ἀγέρθη ε 468 πα] ῦ πεχαφηότα Όν- 
µόν ε 4608. ἐσαγείρω ἵπ Ἡ. παν ἃπ 
ἀϊεβεπ Ῥεϊάει Φύε]εῃ. 

941. ἆσθμα: τα 10. [Αημαης.] 
942. Ὑρσ]. ὦ 164. Ὀετ Ραΐσ ἐπεὶ 

--- αἰγιόχοιο ΒοΏΠε(Β6 απ νέον Ῥί8 
ἑτάρους, 4α ἆει Βαΐπ τὰρ ὮΟὶ8 
παύετο παχ εἴπεη ππἰεγρεοτάπεῦθη 
Νερεπππιείαπἁ επ{ηᾶ]0. -- νόος 
1116. Ζεαβ νητκ{ο απ9 ἄθτ Ἐϊθτηο 
αυ 1πηπ θ6ἶη. 

248, ἱστάμενος, πολ] ἵπ Μεπ- 
βοΏθησορία]{, ἆα Ηεκίοτ ἵπ 1Ἠπι παν 
ἄϊο (9οἰζπαῖς ναγπιπθεί 947, π]οΏί 
4επ Ῥεειπιπιίεη ἀοῦς ετκεπηζ. --- 
Ζνεῖῦες ΗεπεΒεὮ Ξ- Ε 499. ὦ 418. 
ἑκάεργος, 4ετ Αρποαηιταν, ΦοΙ- 
ΤΠΘΥ, 

944. υἴξ: πα 4 4Τδ. --- τί ἡ δὲ: 
πα 364. 6 

245. ἡσ᾽ -- ἤσαι: Ἐτ. ΕΙ. 19, 4, 
2. Βαο]]οι τρ]. 940. -- πῆδος 
[κάνει -- Π 516. 

246 -- Χ 5δπ. Ὑρι. Π 8948. 

941. Ἐτεῦες Ηετηϊθβο] -- 7 198. 
ϱ 98π. τίς δέ ποτ ἆοσομ. Ὠϊθβθ 
Έτασε ἀει Ψετνπαπάθταηπσ γγγὰ Ἠ]θς 
πιοβϊν]ετῦ ἀπτοἈ ἄεπ [ο]σεπάθη Ἐθ- 
Ἰανραί”, Ἰπ πεομεπι ἆοτ ἸΝαοΙ- 
ἀταο]ς απ ἄντην νοη ΑπσθβΙοἩ 
ζα Απρθβιοπῦ, Ῥρετβῦπ]οἩ (νᾳ]. 
ο 464) ταηύ, 

248. οὖν ἄίεις: 7α 190. 

9249. οὓς ὈεμίοΏί αἶοἩ απῖ Αἴας. 
250. Ζποῖτεν Ἠεπῃββοῃμ «- Ρ81Ι, 
951. καὶ δὴ ππᾷ ΒΟΠΟΠ. ν 
262. ἄιον, οι ἀἴω ΥΘΙΠΘΊΏΠΙΘΏ 

τα ἴπεππει, ηταν Πε -- ἀίσθω, 
το]. Π 468. 408, 16Ἠ ὙγΒΥ ΒΟΠΟἨ 
4άαταηπ ἆἄεπ Οἆσςθπ απβζηῃτ- 
ΠαασΏεητ. [Απμαπς.] 

2564. τοῖον υεῖεῦ απ{ αρ Ὑοτ]ετ- 
σεπεπάθ Ζπτῇο]. 

205. Απεῖζες ΗεπιϊβΏΙοἩ --- Ρ 608, 
νβι. ὦ 92591. 

266. χρυσάορον, πῖο Ε 609, πι1ό 
σο]άεποεπι βομνγετῦ, ΠΗΤ ΑΠ ἀϊθβοπι 
Ῥειάεηπ Αήε]]επ. -- πάρος περ ταῖξ 
Ἐτᾶβ.: θα.οἳ 5οπ8ῦ βοΏοἨ. [Απμαπρ.] 

261. ὁμῶς Ζψεὶ {ο]σεπᾶςο ἄΠεᾶετ 
της τὲ -- καὶ παβαπιπιαπ{αβεεπά, 
πο 6 π8θ ππᾶ σα κ 28, ποάιτοἩ 
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ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ππεῦσιν ἐπότρυνον πολέεσσιν 
Δ 2/ ον 2 / 3 / [νά νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν ὠκέας ἵππους' 

αὐτὰρ ἐγὼ προπάροιθε κιὼν ἵπποισι κέλευθον 260 

πᾶσαν Λειανέω. τρέψω ὃδ᾽ ἤρωας ᾽4χαιούς.ά 
ὡς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιµένι Λλαῶν. 

ὡς δ᾽ ὅτε τις στατὺς ἵππος, ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ., 

δεσμὸν ἀπορρήξας Δεύῃ πεδίοιο κροαίνων, 

εἰωθὼς λούεσθαι έυρρεῖος ποταμοῖο, 2656 
{ ο... » λ / 2 3 λ λ ο κυδιόων΄ ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται 

ὤμοις ἀίσσονται' ὃ ὃδ᾽ ἀγλαῖηφι πεποιθώς, 
ῥίμφα ἑ γοῦνα φέρει µετά τ᾽ ἤθεα καὶ νομὸν ἴππων' 
τι «Φις, Ν { Δ / 2 ας ὧς Ἕκτωρ Λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ ἐνώμα 
ὀτρύνων ἱππῆας., ἐπεὶ Θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν. 

/ 2 2 Δ οἳ δ᾽. ὥς τ) ἢ ἔλαφον κεραὺν 
2τ0 

δι 2 ἢ ἄγριον αἶγα 
2 / / λ 2 / 2 ον ἐδσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται" 

τὸν μέν τ᾽ ἠλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη 
ο Ε ι 2 992 2 / / ” οι ο 

Σίρυσατ. οὐδ᾽ ἄρα τέ σφι κιχήµεναι αἴσιμον ἠεν 

τῶν δέ 8) ὑπὺ ἰαχῆς ἐφάνη Λὶς ἠυγένειος 

μί6γ ἄαξ ΟΕ]εκί σέ παολἰτᾶρ]εἩ αχ- 
ντθιθτε στὰ, πὶεθ 4 πθ08θ. ὦ 521. 
Ῥ 159. 644. Π οτο. 

9608. ἰππεῦσιν: ἄετ Γαἲῖν ηΒΟἩ 
ἐποτρύνω καν ἀε; σενὂμπ]Ισομεπ 
Άοοι παχ Ἠϊ6γ απᾶ κ ὄδΙ. -- πο- 
Ίέεσσιν ἵπ Μσεπσα, πά]τεπᾶ π ΛΜ 
παῖξ ΑιβπαΏπιθ 465 Αδ1ος αἱ]ε Ἰ/ασεπ- 
Κάταρίετ ἆῑε ἸΜασεπ Ἰεηβεῖῦ ἆεβ 
6ταῦαεπς σατήσκσε]αβεεηπ ἨΠαζίεῃ. 

269. Ὑσι. Ε 80τ. 4 214. 400. 
961. Λειανέω: τα]. 9656 Β., σα 

πάσαν υβ]. 8ὔ8 κέλευθον μαπρὴν 
ἠδ᾽ εὐρεῖαν. 

265 -- Έ 110. αι. Κ 485 -- 
ω 520. 

γ. 968-- 906. Ἡοεκίοις Ἠϊσο]- 
καἢν ἵπ ἆοπ Καπιρῖ, Ὠαῦ 468 
Έ]ποαβ. 

2608--268 -- ᾖ7 ὄ06--δ11. ΌὨαβ 
{ὔν Ῥατῖς ἵπ Ζ σοἀϊεπίθίο ]α]ο]ι- 
π1ς 1860 Ἠ16Υ Ὑθηπῖσ ΒΏΡΕΙΙΘΒΒΕΣ απ 
Ἠε]κίοι Ἀυοετααρει. Ὑεάει ἆἀῑθ 
Βἰθιπίοα, νοη ἀεντ ἀας (1]ειοππῖΒ 
ἈπεβεἩί, που ἆἱε Απο ει Β6- 
πθριπσ οπβρτθοπεη Ἠ]θχ τθομῦ 46η 
γοτµεροπάεπ Ὑοτμι]μπίκδθη; Ἀθου- 
ἀϊθμ 160 4ο σαη7ο σ]ᾶπσπεπᾶς Ζο6ἳο]ι- 

ατὅ 

. 

ππηπσ ἆθι Ἐπβομθίπαπς Ἠ]θς πιῆβῖρ, 
ἆα ἀῑο Απγγεπάαπς ἄθε (]6ίομπίββθα 
969 παγ ἀἱε ΕΙΙο ἆετ Ῥεπεσππςρ 
Ἠενοτπεβρῦ. Ώϊο Ἠήοκ]κεῖιτ Ηε]κζοτβ 
τοη ἀετ Ἐπτε 48 Χαπίλιος σα ἆθῃ 
Βοαϊπίσθη, Ἠπε]εηοθ πο Υ. ὃ το 
ἀθτα (ἄταβεπ αι 1πτεη Ί/αρεη οὔαῃ- 
ἄθπ, πη]τᾶ ἀαθεὶ σαηᾳ ἄρετρβηρεῃ. 
[Αππαηρ.] 

969 -- Χ 94. Ὑαι. Κ39ῦ. Χ 
144. λαιψηρὰ ρτο]θρΏκομ-ρταάΙ]καῖν 
αι ἆεπ π]ο]ασείεπ Βεστ]ῇ γούνατα 
Ῥαπορεη. 

2τ0. Ἰπψεῖιες Ἠαπιϊεοηἡ Ξ β 291, 
τα]. ὃ 851. Ν Τδπ. 

2Τ1. οἱ ὃδ᾽ ἀῑο Αολμᾶσν, νρ]. 21. 
- ἡ Ὠἱβ αἶγα -- ΙΓ 94. 

215 --- 4 ὔ49. ἐσσεύαντο ]βρῖςθη, 
919. τὸν μέν: ἔλαφον ἢ αἶγα; η 

ῬΏοσαρ αιξ Ιεἰπίθτη νοχζαρβευοῖβθ 1βῦ 
πέτρη, πα ἆθπ ΘΥΒἴΘΙΘΠ ὕλη βε- 
ηΒΠΠΕ. --- ἠλίβατος 5ο Ἀτοξί, 5ὐθῖ]. 
-- δάσκιος παχ Ἠϊθς απᾷ ε 4Τ0. 

214. οὐδ᾽ ἄρα ἀεππ ]8 π]ολἈῦ, 
-- αἴσιμον ἦεν: να]. Ε 614. ὢ 496. 

οπῦ. ὑπὸ 1πΐο]ρο, ᾱ. Ἱ. Ἠετρεῖ- 
σε]οοκέ ἀπχο]. --- λὶς ἠυγένειος -- . 
Ῥ 109. Σ 818: νβ]. ὃ 456. 

Ἰ 

ᾗ 
] 

] 
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εἰς ὁδόν. αἶψα δὲ πάντας ἀπέτραπε καὶ μεμαῶτας' 
οκ ὰ ο λ ς λ 2λ ο 
ὧς «αναοὶ εἴως μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἔποντο 

νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν, 
αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδον Ἔκτορ) ἐποιχόμενον στίχας ἀνδρῶν, 

τάρβησαν. πᾶσιν δὲ παραὶ ποσὶ κάππεσε θυμός. 280 

τοῖσι δ᾽ ἔπειτ ἀγόρευε Θόας Ανδραήμονον υἱός, 
Αἰτωλῶν Όχ ἄριστος, Ααδήμευα, μὲν ἄκοντι, 

ἐσθλὸς δ᾽ ἐν σταδίῃ' ἀγορῇ δέ ἓ παῦροι ᾽4χαιῶν 

νίκων, ὁππότε κοῦροι ἐρίσσειαν περὶ µύθων' 
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσδατο καὶ µετέειπεν᾿ 286 

»ῶ πόποι, ἦ µέγα δαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι" 
οἷον- δὴ αὖτ᾽ ἐξαῦτις ἀνέστη κῆρας ἀλύξας 
Ἕκτωρ' ἦ Θήν µιν µάλα ἔλπετο θυμὺς ἑκάστου 

χερσὶν ὑπ Αἴαντος Βανέειν Τελαμωνιάδαο. 

ἀλλά τις αὗὖτε θεῶν ἐρρύδατο καὶ ἐδάωσεν 290 
Ἔκτορ)., ὃ δὴ πολλῶν «αναῶν ὑπὸ γούνατ ἔλυσεν, 

ὡς καὶ νῦν ἔσσεσθαι ὀίομαι' 

216. εἰς ὁδόν Ῥεί ἐφάνη ππῖθ Ὀεὶ 
εἴπεπα Ὑετρατα ἄεν Ῥεπεριης: νσ]. 
η 158. Ρ 48Τπ. -- ἀπέτραπε ἀπατοῖ 
βείη Ἠτβδομθίπεη (φανείς): 7α 4458: 
νβι. 4 4804. 

2Τή -- Ρτ90. Ώει Υοτρ]εῖοϊι, νγε]- 
ομετ 2Τ1---214 ἀ4ἱδ ἆθπι σερεηπγᾶτ- 
Ώρεηπ Μοπιεπῦ νοταπβρεπεπάε Φ]ὔαα- 
ση (ΤτΕ) πεϊοἈπεί, γεταπβο]αι- 
Πολυ ἵπ 2168. ἀῑε ἄπτοι Ἠε]κζοιβ 
Ἰεάετετβοπείπεν  Ἱετρείϊσε[ϊμτία 
ο νο 6τ9 Ε). -- εἴως μὲν: πα 
μα 
- χει. ”α Ν 141. 
219. ἐποιχόμενον στ. α. πίθ ϱἵ 

Άη ἄεπ Ἠείπεπ ἆεγ Βθϊπίσεπ Ἠϊῃ- 
βομττζέ, ππι αἷθ σα ΘΥΠΙΙΠἴΘΓΗ. 
280.τώρβησανβογ.:ετ5δοἩἈταςθη 

Β1Θ, --- παραὶ ποσὶ κάππεσε θυμός 
ΒΙηΠΙΙοπο Απθζημταπσ ἀθ5 (εάαπ- 
Κεης: 65 οπίκαη]ς 1Ἀπειπ ἆετ Μας, 

981. Θόας, Β 658, ἆθβεπ θεία]! 
Ῥοκείάοι ΛΙ 916 8 ΒΠΦΕΘΠΟΠΙΠΙΘΏ 
παίζθ. [Απμαπρ.] 

292. ἐπιστάμενος 84]εκΕΙγΙδοµ: 
Καπάᾶΐα; Ῥεῖ ἄκοντι 5οἈπγεὈί οἴπ 
µάρνασθαι τος, γρ. ν 49, πας Ὠθῖπα 
πγεῖθοι θᾶο 1 απάθτον Έοστα 
(ἐν σταδίη) σεὈτασαὲ π]τᾶ. 

οὐ γὰρ ἅτερ γε 

984. ἐρίσσειαν Αογ.: ἆειπ Ἰαξί- 
ϱἴτοιῦ 6ΥΏοβθηΠ, περὶ μύθων, 
νρ]. 8 225, ᾱ. 1, ππα 1Ἠτεθ Απδιομίαπ, 
ἨΠαίεςμ]ᾶρο. -- Βε[ἰοπί 18ί κοῦροι, 
ἀεππ ταῖς Ἀ]ίοτεη, πο Οάγεεεις ππᾶ 
θείος, 5ο]] εγ πΙοί γεγσ]1ομθη νει- 
4εῃ, το]. Ι 64, 

986 -- 4 τὸ ππᾶ βοπεῦ. 
986. ὙσΙ. 7α Ν 99. 
98Π. οἷον δὴ, σα Ν 688. -- αὗτ 

ἐξαῦτις π]ιεάςθτ νοη πθιΆθτα, πθ 
ποςἩ Ν 649. 

988. Ἔμτωρ, πῖο 391, ἵπ πας]- 
ἀτᾶςοκ]σοβετ Βίε]]ππσ, --- ἥ ην, πε 
4 966, Ῥοϊ αἀνεγεαίναπι θάαηκε- 
γουμᾶ]αιίς σπα γοτμετρεμεηάεη: 
Γὔτπγαῖν β1οπατ]1οἩ (απᾶ ἆοολμ 
-- 516πετ]οἩ). 

989. Θανέειν Ιπξ, Δογ. παοἩ ἐλ- 
ποµαι Ιπι ΡΙΠΠΘ ἆε5δ Εταζετί απ: 
νἘ]. Η 199. ψ 946. Π 282. 

290. ἐρρύσατο καὶ ἐσάωσεν - 
ἕ 919. γ 8το, να]. Κ 44. 

292. ὡς --- ἔσσεσθαι -- πολλῶν 
γούνατα Λύσειν. --- ἄτερ, παν Ἠΐετ 
ἵη Προτίαρεπεπι Ῥπηπε: οἨπε άθν 
Ύγτ]]ετ, γρ. ἄνευ 918 ππᾶ σύν 
ἵπ ἄθτα βίηπο: πιῖέ Η ἤ]{6, 
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Ζηνὸς ἐριγδούπου πρόµος ἵόταται ὧδε μενοινῶν. 

ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω. πειθώμεθα πάντες. 
πΛληθὺν μὲν ποτὶ νῆας ἀνώξομεν ἀπονέεσθαι : 396 

αὐτοὶ ὃδ᾽, ὅσσοι ἄριστοι ἔνὶ στρατῷ εὐχόμεθ εἶναι. 
στήοµεν., εἴ κε πρῶτον ἐρύξομεν ἀντιάσαντες 

δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι' τὸν δ᾽ οἴω καὶ μεμαῶτα 
θυμῶ δείσεσθαι «4{αναῶν καταδῦναι ὅμιλον. 

2 - ὡς ἔφαθ”. οἳ δ᾽ ἄρα τοῦ µόλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο. 500 
οἳ μὲν ἄρ᾽ ἀμφ) 4ἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα, 
Τεῦκρον ἸΜηριόνην τε ἸΜέγην τ᾽ ἀτάλαντον ἄρην. 
ὑσμίνην ἤρτυνον. ἀριστῆας καλέσαντες. 

Ἕκτορι καὶ Τρώεσσιν ἐναντίον' αὐτὰρ ὀπίσόσω 
ἡ πληθὺς ἐπὶ νῆας ᾽χαιῶν ἀπονεοντο. 9056 

Τρῶες δὲ προύτυψαν ἀολλέες. ἦρχε δ᾽ ἄρ) Ἕκτωρ 
μακρὰ βιβάς' πρόσθεν δὲ κί αὐτοῦ Φοῖβος ᾽πόλλων 
εἰμένος ὤμοιιν νεφέλην. ἔχε δ᾽ αἰγίδα θοῦριν 
δεινὴν ἀμφιδάδειαν ἀριπρεπε’. ἣν ἄρα χαλκεὺς 

φαιστος 4ιἱὶ δῶκε φορήµεναι ἐς φόβον ἀνδρῶν: 

298. ὧδε μενοινῶν βο το]]Καπιρί- 
Ῥεμρῖοτ, 

994, Ὑρ]. τα Β 1990. 
296. πληθὺν, 7 Β 488, ἆῑε ρτοίδθ 

Μαβεο ἆθβ Ἡεετνο]]ς ἴπι ἄεσεηραί” 
Ζα ἀ4θῃ ἄριστοι 296. Ὀει ει ετ- 
ἰ6Ι]ίο Ῥαῦ 1 ἵπ Ἠοῆεπι Μα([5ο Ῥε- 
{τοπιάεπᾶ, ἆα ϱ5 ἆοοι τος αἱ]6πι 
ἀατατξ απκοπαπαῦ ἄἱε Ἔτοει πὶςοηί 
φη]θάετ ἴθει ἆεπ ἄταῦὈθη Ζα Ίαβδεῃ 
ππά τὸ α]]εη Κταξίετπ 1ππεη σα 
φηπάθταζεπεη. ἵπ Ιτκ]ομχκεῖς φοὐπῖ 
αρθν αρ ψεϊθτο Ενζάμ]αηπσ {τοῦ 
ἀθτ Απσαβρο 806 ἀἷε Βεί{ο]στηρ ἆθβ- 
εε]ρεπ πῖοΏί νοταβ. 

90. στήοµεν», υῖτ πο]]εη βίαπα- 
πα]ίοπ. -- εἴχκεν οὉ π]οΒί ν1ε]- 
]αίοἈξ, πας Τπά. Ἐπί. ἐρύξομεν: 

«πρι. Ε 219. Ρ 5ὔ8. ε 411. ο 624. --- 
πρῶτον [ῆτα οτεία, Ζαπᾶςλεῦ. 

998. δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι -- 4 
594. Ῥ 2584, Ἠϊει πιοᾷα]ο Βοβίίπι- 
πππησ σι ἀντιάσαντες: πηΙ6 ϱΙ- 
Ἠοβοεπεη ΒΡΕΘΤΕΘΗ. 

299. δυμῶ τα δείσεσθαι, Υβ]. π 
806. --- Ζαπι ππεϊίοεη ἨαιαϊείΙο] 7α 

495. 

900. Υρι. Ζα 3 978. 
802, Τεῦκρον οἈπο τε: ᾖα Β 498. 

910 

Μαη νειπα][δῦ ππζετ ἄεπ αα{σοεσᾶμ]- 
{εη Ηε]άεη Αἴἷας Οἴ]ειβ) Βο]μτπ ππᾶ 
ἸἨΜοθηπε]αοβ. 

808. ὑσμίνην ἤρτυνον: σα 4 916 
απᾶ Λ4 48. 

804, ὀπίσσω ἵτα Ἐϊε]επ ἄθι ὧρι- 
στηες. 

806. ἡ πληθὺς, αἷς Οο]]θοβναπι 
πηῖξ ἄαεπι Ῥ]ατα] ἀες Ὑδτραπα, πῖθ 
Β 918, λαὸς Ῥ πο4. Ψ 176. 

Υ. 906---846. Όετ Καπιρί Τ18 
Ζατ ἘΕ]αομπῦ ἆαετ Αολᾶετ ἄροτ 
4επ ἄταβοηῃ. 

806. Ὑρι. σα Ν 106. 
807. μακρὰ βιβάς πι1ῦ ϱτΟ/[Β6Ἠ 

Βομτ]{{θηῃ. 
808. ὤμοιιν ἆατ Πατνοιταρεπᾶθ 

Το] [ᾷτ ἀῑο σαη.θ (οεία]ό. --- Φοῦ- 
ϱριν, πας Ἠϊετ Βθϊποτί ἆετ Ασία, 
ἆοο]λ βοπεῦ Ὀεί ὠἀσπίς: τα 4 89. 

809, ἀμφιδάσειαν, πατἨ]εχ, τΊπσβ- 
παταπῃ Ζοὔεῖς, υγ] πας Ττοδρ]η 
Ὀρβοίσέ: Β 4484. --- ἀριπρεπέα ἀῑθ 
Ἀοα]]δίτα]]οπάς, πο 6 666, νρ]. 
Β 448.. 460. Ῥ 94 (μαρμαρέην). --- 
ἄρα Ἰ]α. 

810. ἐς φόβον ἀνδρῶν ᾱ. 1. παπι 
4ἱο Μήπποτ Ἰπ ἀῑο Ἐασπί σα Ὀχεὶ- 
ῬοεἩ: νσ]. 658, 
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γ᾿ ἐν χείρεσσιν ἔχων ἡγήδατο Λαῶν. 
᾿4ργεῖοι δ᾽ ὑπέμειναν ἀολλέες, ὥρτο δ᾽ ἀυτὴ 
ὀξεῖ ἀμφοτέρωθεν, ἀπὺ νευρῆφι δ᾽ ὀιστοὶ 
θρῶσκον' πολλὰ δὲ δοῦρα Βρασδειάων ἀπὺ χειρῶν 
ἄλλα μὲν ἐν χροὶ πήγνυτ᾽ ἀρηιθόων αἰζηῶν. 9156 

πολλὰ δὲ καὶ µεσσηγύ, πάρος χρόα Λευκὸν ἐπαυρεῖν. 
ἐν γαίῃ ἵόταντο, Λιλαιόµενα χροὺς ἆσαι. 
ὄὕφρα μὲν αἰγίδα χερσὶν 

τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ 
αὐτὰρ ἐπεὶ κατενῶπα ἰδὼν «4{αναῶν ταχυπώλων 

ἔχ᾽ ἀτρέμα Φοῖβος Απόλλων, 
ἥπτετο, πῖπτε δὲ Λαός᾽ 

900 

σεῖσ’. ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἄυσε µάλα μέγα. τοῖσι δὲ θυμὸὺν 
ἐν στήθεσσιν ἔθελξε, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς. 
οἱ δ᾽, ὥς τ) ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶυ μέγ᾽ οἷῶν 
Φῆρε δύω κλονέωσι µελαίνης νυκτὺς ἀμολγῶ. 

ἐλδόντ᾽ ἐξαπίνης σηµμάντορος οὐ παρεόντος, 3οῇ, 
ὧς ἐφόβηθεν ᾽4χαιοὶ ἀνάλκιδες' ἐν γὰρ ᾽Απόλλων 
ἧκε φόβον. Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν. 

ἔνθα ὃ) ἀνὴρ ἕλεν μθης κεδασθείσης ὑσμίνης. 
Ἕντωρ μὲν Στιχίον τε καὶ ᾿ἀρκεσίλαον ἔπεφνεν. 

τὸν μὲν Βοιωτῶν ἡγήτορα χαλκοχιτώνων., 9890 

τὸν δὲ ἸΜενεσθῆος μεγαθύμου πιστὸν ἑταῖρον' 
Αἰνείας δὲ ἸΜεδοντα καὶ Ἴασον ἐξενάριξεν' 

811. ἄρ) 31Αο. -- ἡγήσατο ΑΟ. 
ἴταῦ απ ἆῑο 8ρ1376. 

912 Ξ- Ε, 498 -ἰ- Μ ὃτη-- Υ 874. 
ὑπέμειναν ἀολλέες Κοττεβροπά1ετῦ 
ἀθπι προύτυψαν ἀολλέες 9806. 

8185. ἀπὸ νευρῆφι -- Βρῶσπον: 
τβ]. Ν δ9δ. Π ττδ. 

914-511 - 4 ὐτι--5Τ4. 

816 -- Θ 298. 

818. ἀτρέμα, 5οπεῦ ἀτρέμας. 
λαπρ.] 

9819. Ὑσ]. τα 6 67. 
820. πατενῶπα, πιατ ἨΙεχ, Αάν. 

ΠἩοταῦ ἴπβδ ΑπΙΙί, Ἠποτοη 
4αναῶν αὐλᾶπρι, πας ὑδὼν ἄθτ 
ἙῬ]ιοκ τιολίαοπά. ἈΒοθασμίο, ἆαί[ς 
Ἀρο]]οη τοτμεχ πι ἀ4ετ Ασίς τπή- 
βἸοπίραχ Ρεπθεοη παν: τα]. 508. 

821. σεῖσ᾽ Αογ.: ἵπ Ῥοπππηπς 
ϱοἴζί6. --- ἐπὶ Αἄν. ἆασα, --- τοῖσι 
δὲ Νασλβαίσ. 

[Δη- 

9809. ἔθελξε νετη]ττία, ]Ἀπτιῖς, 
πιο ΛΜ 256. Ο 694. --- λάβοντο Ρἱ8 
ἁλκῆς --- Π 857, Πεν ραταζα]ςὔίβοηετ 
Ἐο]σεραί7. 

908. Ὑσι. µ 299. 4 696. 
954. ὣήρε, τοιαρβγθῖδο Ἰόπεη, 

δύω, πα Βεπεπαης απί Αγρο]]ο 
ππᾶ, Ἠσ]ε[ου, 

936. Ἐπτείες Ἠεπι]δίῖομ -- Ε 91. 
1 6. Ρ ὅπ. -- σημώντορος, Τοπι 
Ἠιτίεη ηταν Ἠϊ6τ, ἆοο] να]. Κ 486. 

926. ἀνάλκιδες Ῥτο]εράδομ-ρχᾶα]- 
Καθῖν. -- ἐν πας ἦκε: ναι. Π 291. 

δοτ -- ΙΙ π5δυ. ΙΜ 25560. 
8068 -- Π 506. κεδασθείσης ὑσ- 

µίνης, ἴπι 6εροηβαί; σα ἀολλέες 
912. 

929. ΖΣτιχίον: 
πεσίλαον: Β 49. 

890. τὸν μὲν: Ατκοεβῖ]αος. 
8892. Μέδοντα: ζα Β ποτ. ---Ἴασον. 

παν Ἠ]ετ ετπᾶλτέ, 

Ν ι9ῦ6 86 --- Ἰ4ρ- 
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ἦ τοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς Ὀιλῆος ΦΔείοιο 

ἔσκε. ἸΜέδων 4ἴαντος ἀδελφεός, αὐτὰρ ἔναιεν 

ἐν Φυλάκῃ. γαίης ἄπο πατρίδος. ἄνδρα κατακτάς. 986 

γνωτὺὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδοξ, ἣν ἔχ Ὀιλεύς: 

Ἴασος αὖτ᾽ ἀρχὸὺς μὲν ᾽άθηναίων ἐτέτυκτο. 
υἱὸς δὲ ΣἸφήλοιο καλέσκετο Βουκολίδαο. 
ΜΜηκιστῆ ὃδ᾽ ἕλε Πουλυδάµας. Ἐχίον δὲ Πολίτης 
πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ. Κλονίον δ) ἕλε δῖος ᾽αγήνωρ. 940 

4Πίοχον δὲ Πάρις βάλε νείατον ὦὤμον ὕπισθεν 
φεύγοντ᾽ ἐν προµάχοισι. διαπρὺ δὲ χαλκὸὺν ἔλασσεν. 

ὄφρ) οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ᾿ ἔντεα. τόφρα δ᾽ ᾽άχαιοὶ 
τάφρω καὶ σκολόπεσσιν ἐνιπλήξαντες ὀρυκτῇ 

ἔνθα καὶ ἔνθα φέβοντο. δύοντο δὲ τεῖχος ἀνάγκῃ. 8456 

Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύσας' 
.νηυσὶν ἐπισσεύεσθαι, ἐᾶν ὃδ᾽ ἔναρα βροτόεντα" 
ὃν δ᾽ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε νεῶν ἑτέρωθι νοήσω. 
αὐτοῦ οἳ Θόνατον µητίσοµαι. οὐδέ νυ τόν γε 

γνωτοί τε γνωταί τε πυρὸς Λελάχῶσι Δανόντα, 9560 

ἀλλὰ κύνες ἐρύουσδι πρὺ ἄστεος ἡμετέροιο.” 

9898-- 956 -- Ν 694--θ9π. 
888. καλέσκετο εἴαζῦ παλεέσπετο. 

--- Βουπολίδαο: τιᾶπ γεγπιπζεί π]ολό 
οτε 6τιπά, ἆα[ 988-- 888 7α ΕἨτεπ 
46 αἴθίβοπεπ (εεεβ]εσοπίεε ἆθτ 
Ῥπκο]άεηπ Υοη ΡΙβϊβίταῖος εἰπσε]ερί 
5θἵη. 

889. ἸΜηκιστῃ ΆΑοο. πο Τυδη 
ππᾶ Ὀδυση. Ἐτ. ι. 18, 4, Ἱ: ἆετ- 
56ἱοο Ἠαι[εε Λ 4255 -- ϐ 585 Βομη 
4ες ἘσἨῖος. --- Πολίτης: Β πο. 

940. πρώτῃ τἈιπι]Ισα: τοτάεχβῖς. 
-- Κλονίον: Β 495. 

841. «πίοχον παν Ἠῖετ οτψᾶλμηῖ, 
945. Ζποῖθες ἨεπιΙβΏῆοα: σα Ν 

988, 
349. Υρι. Μ 95. 
844. Ὑρ]. Μ τπδ. -- ὀρυπτῇ η8ο]- 

ἰχᾶρ]ο]μες Αἰχϊυτς σα τάφρῳ, νε]- 
οπεπι καὶ σκολ. απ{ ἆάβ εηρείθ Υε- 
Ῥαπάεν 160. 

846. δύοντο τεῖχος, νδ]. Χἆ 99, 
ῬατσοαπἶἷςὮ,Ζοσοπβἱομσατῆς]κ 
Ἠϊπέοτ ἀῑο Μαποτ. [Απ]μανρ.] 

Υ. 946--.590. ΑΡρο]]ο ΕΝ11{ ἆθεπ 
ἄταθρεη απ β(ἄντί ἆῑο Μαπ6τ, 

ἀἱε Έτουν ἀτίπσθιῃ Ῥϊβ σπα ἀ4επ 
Φο1 {6η τοτ. 
94 --2Σ10ϱ 

841. νηυσὶν ἐπισσεύεσθαι: Υβ]. 
598. -- ἐᾶν Ὦϊβ βροτόεντα Ξ Ρ 18. 

949. Ὑρ]. 4 549. Β 891. Θ 10. 
ἑτέρωθι ααξ ἆθι απάθτπ Βα1ΐα, 
4εχ ἆαπ Βομίβεπ αὈσεκεμτίεηῃ Βαϊζθ, 
ἵῃπ Π. ποςἩ Ε 851. 

949, αὐτοῦ απ{ ἀετ Ῥίο]]α. --- 
οἵ, παςσ] ἆἀθεπι ἨἩγροϊπαβοποπ Ὦθ- 
Ἰανβαίσο εἴαῦς ος Ώοεπιοπβίγα[ϊτα, 
ψῖο 4 918. Β 992. ΤΙ’ 500. Τ' 1069. 
-- οὐδέ νυ τόν γε -- ϐὸ ὅ40. 

960. Ὑσι. Η 80. Χ 848. γνωταί, 
νγε]ο]α ἀἆατοιλ ἀῑεδ Βομταϊοκαπρ ἀθΒ 
Τμαϊοππατης ππᾶ ἄῑο Τούεπχκ]ασε ταῖς 
Απίαϊ] απ ἆετ Βοβίαίίαπρ Παἰίεπ: νρ]. 
Υ 2608. ϱ τ9δ. Λελώχωσι Ενας. 
αν πι Απβομ]α(ς απ΄ αἶπ Επύαταπα: 
σα Ἡ 8Ί. -- Βανόντα αἱβ Ῥοΐαῃ, 
να]. 4 458, ἀοτ αἱ εοἸομετ απ ἀῑθ 
Ῥοβίαίίαπρ Απερτποῦ Ἰαῦ. 

8δ1. ἐρύουσι Ἐαῖ. πο 4 464, Χ 
67. Κτ. Ὀἱ. 99, 5, 4. 
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ὧς εἰπὼν µάστιγι κατωμαδὺν ἤλασεν ἵππους, 

κεκλόμενος Τρώεσσι κατὰ στίχας. οἳ δὲ σὺν αὐτῷ 
πάντες ὁμοκλήσαντες ἔχον ἐρυσάρματας ἵππους 

ἠχῆ Δεσπεσύῃ’ προπάροιθε δὲ Φοῖβος ᾽Απόλλων. 
ὄχθας καπέτοια βαθείης ποσσὶν ἐρείπων 6 2 

ρεῖ 

966 

ἐς µέσσον κατέβαλλε. γεφύρωσεν δὲ κπέλευθον 
μακρὴν ἠδ᾽ εὐρεῖαν., ὅσον τ᾽ ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ 
γίγνεται, ὁππότ᾽ ἀνὴρ σθένεος πειρώμενος ᾖσιν. 
τῇ ὁ) οἵ γε προχέοντο φαλαγγηδόν. πρὸ δ᾽ ᾽Απόλλων 860 
αἰγίδ᾽ ἔχων ἐρίτιμον' ἔρειπε δὲ τεῖχος ᾽άχαιῶν 

ῥεῖα µάλ’᾽, ὡς ὅτε τις φψάµαθον πάις ἄγχι δαλάσσης, 

ὕς τ᾽ ἐπεὶ οὖν ποιήσῃ ἀθύρματα νηπιέῃσιν, 
ἂψ αὖτις συνέχευε ποσὶν καὶ χερσὶν ἀθύρων. 
ὧς ῥα σύ. ἴἤιε Φοῖβε, πολὺν κάµατον καὶ ὀιξὺν 9656 

σύγχεας ᾽Αργείων., αὐτοῖσι δὲ φύζαν ἐνῶρσας. 

962. Βἱ6 ἀαπίη να Ἠεκίοι σα 
Ἐπίς: νρ]. 269. 801. -- πατωμαδὸν 
ἄτοτ ἆῑοθ (6ἴσεπε) Βολπτα]{ετ απβ- 
Ἠο]επά: τρ]. Ὁ 451. 500. 

868. πεκλόµενος -- κατὰ στίχας͵ 
πο 4 91. 

864. ὁμοκλήσαντες, Ἠΐθς νοπι Ζ1- 
τας απ 4ἱ86 Ἠθββθ. --- ἔχον τ10]- 
ἴείθη απ ΖΙε]. --- ἐρυσάρματας, 
πὉχ Ἠ1θχ ππά, Η 9τ0, πιεζαρ]αεφο]μο 
Έοτπα κίαῦή ἐρυσαρμάτους. 

866. ἠχῇ Οεσπεσίῃ -- 
ΜΜ 255. Ν 884. Ο 590. 

866. καπέτοιο Υγοη ἀ4επι αταθθη 
πττ Πατ. 

9ὔΠ. κατέβαλλε, ἄει ΑὈφοβ]αία 
Ίτῃ ΑΟΥ. γεφύρωσεν το]. 4 9959. Μ 
998. γεφύρωσεν, πατ ἍᾖἨϊθ6γ ππᾶ 
ᾧ 245, ἀἈπιπιζο αα{ξ ᾱ. 1. αἴθ]]ζο 
ἀπτοῖ ἆαβ ἵπ ἄεπ ἄταρεπ σοβμᾶτζζο 
τη ἀατίη ἀαπιπιαγ{ῖσ 51ο} ετπθορεπάε 
Ἐτάτεϊο] αμα ωρα πετ. 

958. ὅσον τ᾽ ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ ι 
Φῷ 2561. ὅσον τ᾽ ἐπὶ ἄρει αἴπεῃ πε 
Ρτοίδεη Ἠαατα Ἠϊηπ ἆᾱ. Ἱ. 5ο εἴζ. 

969. Ζαπι 6εάαηΚεη να]. Π 590. 
ν 482. -- σθένεος πειρώμ., 89ο 
οἵπ Κτάήσοτ Ἱαπσεηνγτῇ. --- ἦσιν 
βο. δόρυ, Κοπ]. ἵπ Πεταὔῖνεπι ΒΙΠΠΘ 
Ώηθρεη ἀεπι Βγάβεης 1πι ]]σαετηθίπθη 
Ραΐ76. 

960. τῇ ἀοτῖ, απξ ἆθπι σεραμπίεπ 

Θ 159. 

ΎΜερο. --- φαλαγγηδόν πατ Ἠ16Υ. --- 
πρὸ νοΤ8Π, ἨΠἈπΙ]ΙΟἩ κίε, 838 προ- 
χέοντο ᾖα 6ΠπἴπΘεΠΙΙΘΗ. 

861. Ἐτείος ἨἩεπιϊαδιοαἃ: νε. Β 
443, Ἰπηεϊϊεε: νβ]. 5 15. --- τεῖχος, 
παθϊτ]ο] αποἩ παν 6ἶπεηῃ Τε], ἵπ 
ἄθτ ἆἀαπι απβσο[ϊ]]ίοαι Ταιιο ἆθβ 
ἄπαρεπβ απύαρτεοπεπάεπ ΑπβᾶεΠ- 
πἹηΡ. 

869. ὅτε οἶππια]. 
εἴπεη Βαπάλατπ{θη. 

868. ποιήσῃ ἀθύρματα ε1π Βρ16]- 
πετκ πια{σερατπί Ἠαῦ, ἄεπ απ{- 
βοβομΔ{δείεη Ῥαπᾶ. --- νηπιέῃσιν 
ψὶοθ Ύ 411. ὦ 469, Ἠϊθτ π8ο]Ὦ 
ΚΙπάθβανῖ, ἴπ άπἆΠο]ιοτα Φρ]6]. 

864. ἂψ αὖτις πατΏο]κ π]εάςτ, 
Ἰούσίοτος γοη ἆθτ Ἰ1εάειπο]απας ἀοτ 
Τμάμσκαῖξ, ογβύετθΒ τον ἆθτ ει Γτῆ- 
Ἠοτεπ επἰσεσεησθεείσύεη Ἠποβίαπς, 
γα]. Θ 89856.σ 151. --- ποσὶν καὶ χερσὶν 
το] απδοβαπ]ο]Ὦ ἀῑε Ιερπαίῦε Βε- 
Ὕθριης ἆθβ ϱαΗ76Π Κὔτρεις. ἀθνύ- 
ών, πας. Ἠῑ6τ, ϱρϊο]επᾶ, ἵπι Βρε]. 

966. ἤιε, πας Ἠϊεν ππᾷ Ύ 152, 
Βοϊπνοτέ ἄθβ Φοῖβος γοπ συνοὶ{ε]- 
Ῥα[ιετ Ρευίπης, γἰθμεΙοβύ 1ετο]ι- 
ἰοπᾶάςτ. -- πάµατον ἵπ Κοπ]κτεῦεπι 
ΒΙππο: ἆας πας Μά]Ἠρα] Ῥεταίῖδείθ 
Μετ], πια ἕ 41π, νὶτ ϱεὈταποβπθπ 
εο Αχῃοίέ οἵος ὥσππ θ/β. [Απ- 
παπς.] 

866. φύξζαν ἐνῶρσας: να]. 62. 

--- φάμαθον 
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ὡς οἱ μὲν παρα νηνυσιν ἐρητύοντο µενοντὲς. 
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1 
ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι θεοῖσιν 
χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ᾽ εὐχετόωντο ἕκαστος" 

Νέστωρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος. οὖρος ᾽χαιῶν, 970 
εὔχετο. χεῖρ᾽ ὀρέγων εἰς οὐρανὸὺν ἀστερόεντα" 

»2εῦ πάτερ. εἴ ποτέ τίς τοι ἐν ᾿᾽άργεῖ περ πολυπύρω 
ἢ βοὺς ἢ ὄιος κατὰ πίονα µηρία καίων 

εὔχετο νοστῆσαι, σὺ δ᾽ ὑπέσχεο καὶ κατένευσας, 
τῶν μνῆσαι καὶ ἄμυνον. Ὀλύμπιε, νηλεὶς ἦμαρ. 9τὅ 

μηδ᾽ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάµνασθαι ᾿Αχαιούς." 
ὧς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, μέγα ὃδ᾽ ἔκτυπε µητίετα Ζεύς, 

ἀράων ἀίων Νηληιάδαο γέροντος. 

Τρῶες δ᾽ ὡς ἐπύθοντο 4ιὸς Μτύπον αἰγιόχοιο, 
μᾶλλον ἐπ᾽ ᾽ργείοισι 8Δόρον. µνήσαντο δὲ χάρµης. 960 

οἱ ὃ᾽. ὥς τε μέγα κὔμα Δαλάσσης εὐρυπόροιο 

νηὸς ὑπὲρ τοίχων καταβήσεται. ὑππότ ἐπείγῃ 

ὂς ἀνέμου" ἡ γάρ τε µάλιστά γε κύματ᾽ ὀφέλλει" 
ὧς Τρῶες µεγάλῃ ἰαχῇ κατὰ τεῖχος ἔβαινον, 
ἵππους ὃ᾽ εἰσελάσαντες ἐπὶ πρύμνήσι µάχοντο ρυμγἼ]οι μαχ 

967---569 --- Θ 945-541. Ώα8 αἷα 
Ύαχεο αἰπ]εϊίεπάε ὥς Ἠαῦ ἨΠετ ρατ 
Κεῖπε Βεσίεμπησ ἵπ ἆθπι αππιθε]ρας 
γοτπετσθπεπάεῃ, απ] ἀε 945/---5456 
βεεολ!]άθτίο ΒΙααίοη Ῥοτεϊθεῦ ἆαβ- 
βε]θο παχ ππσεπᾶσεπᾶ γνοτ. [Απ- 
παπς.] 

810. Ἠϊετ πο ἈΝεβίος π]εᾶετ 
απέ, ἆετ Ἐ 980 σαηπᾳ Τείσ6ΒΡεΠ 
βοἨ]θη. --- οὖρος Αχ. -- 6 80. 4 
840. Ο 669. γ 411, 4ετ Ηοτί ἆετ 
Αο,ᾶἈθχ, ϱὐεῦ τοπ θείος περεη 
βαἶπογ οἰπειοβπίβνο]]εη ἈῬοτςϱθ Ἠπῃ 
4αβ ΊοΠ] ἆετ ΑοΠμᾶρτ. 

8ύ1 -- ι ὅλτ. χεῖρ --- χεῖρε. 
8τ0. ἐν ᾽άργεῖ, Ὀείοπί ἆπτο]ᾗ περ 

Ίπῃ ἀοσθηβαίΣ 7α Ττο]α, γοπι σαηΖ6Ἡ 
Ῥε]οροππθβ, πχ Πεν πας ἀθπι Βε]- 
πγοτῦ πολύπυρον. 

9π5 --- ὃ Τ64. 
816. τῶν µνῆσαι, ψὶθ Χ 84 απὰ 

Ἴαπ γ 101. 
9τ6-- ϐ 244. 
8ττ. ἔπτυπε Ὀ]8 Ζεύς -- 6 τΤ0. 
918. ἀράων ἀίων -- Ἅ 199. 
380 -- ϐ 262. Ἐ 441. μᾶλλον 

εἰι{τίρογ. Ὀἱο Έτουι Ώθ2ί6Ἡθη 8150 

9856 

ἀἄαβ ἆεπ Αοπᾶετηπ ροβαπἀῦο 6ἵ- 
πιαθϊσεπάε Ζεϊῖοπεπ απαξ αἶοα, απὰ 
8ο Παῦ ἀἆαββε]ρε εε]όεαπιετ Ἰείθε ἀῑθ 
επἰσεσεησεεείζίε Ίπκαηρ, αἱ ἄῑε 
γοη Ζεας Ῥεαββιοπσίο. Ζα ἀϊθεεεπι 
αππᾷ ἀἄαεπ σα 967 ογπᾶἈππίεη Β6- 
ἄεπκοπ Κοπιππξς Ἠἶπσα, ἆἀαίβ ἀῑο 
τους, ἀἱεθ πχ Ἠϊετ Ῥεταῖῦ ἆἄεπ 
ΑοΏᾶθτη παπα ἀἆθηκθῃ πιῆββεη, ἴπα 
{ο]σοπάθηπ (984) οτε ἀῑο Μαπες 
ἄρεγεε]μτοίίοῃ.  ΏὈδαπαο] Αοπθίπεπ 
367-- 580 οαἶπ απσθηῦτίρες Ζαραΐσ 
Ζα Β86ἷΠ, 

981. οἱ δ᾽, ἀῑο Έτοες: νβ]. 984. 
--- Φαλ. εὐρυπόροιο, ἵπ Π. πας Ἠϊθς, 
--- ὃ 455. µ 2. [Απηβηρ.] 

889. τοίχων ἀϊε Βεπιβεπᾶπάε, ἀἱθ 
ταῖς Βοπ]επ ἄρετκ]οιάείεπ Ἠρρεῃ. 
--- παταβήσεται, Κοπ]. ἆθβ σεπι1δο]ι- 
ἴση Αοτὶβῷέ κατεβησόµη», ἀ4ΐθβε Κοι- 
Παπκθνξοτπι πας Ἠ1θς. 

988. ὀφέλλει 18 [8 απβδοἩνπε]- 
16η, 

884. κατὰ τεῖχος ἔβαινον, νβ]. Ν 
τ8τ, Ἠϊοιγ ἀπτοἩ ἆθῃπ γοπ Αροϊιο 
απιροθαθΏγίεν Μαπονίεϊ]. 
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ἔγχεσιν ἀμφιγύοις αὐτοσχεδόν, οἱ μὲν ἀφ᾿ ἵππων, 
οἱ ὃ) ἀπὸ νηῶν ὄψι µελαινάων ἐπιβάντες 
μακροῖσι ξυστοῖσι, τά ῥά σφ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἔκειτο 
ναύµαχα κολλήεντα. κατὰ δτόµα εἱμένα χαλκῷ. 

Πάτροκλος δ᾽, εἴως μὲν ᾽Αχαιοί τε Τρῶές τὲ 990 

τείχεος ἀμφεμάχοντο Δοάων ἔκτοθι νηῶν, 

τόφρ᾽ ὅ γ᾿ ἐνὶ κλισή ἀγαπήνορος Εὐρυπύλοιο 
(ή / Δ λ 2 { δν Ν 2 ο .. αν 

ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε Λόγοις, ἐπὶ δ΄ ἕλκεὶ λυγρῷ 

φάρμακ) ἀκέσματ᾽ ἔπασσε µελαινάων ὀδυνάων. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησεν 996 

Τρῶας. ἀτὰρ «4αναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε ρῶσς» ϱ 7 χΊ . 2 
ὤμωξέν τ᾽ ἄρ) ἔπειτα καὶ ὢ πεπΛήγετο μηρὼ 

Δ / 2 2 / 3) δη 2 χερσὶ καταπρηνέσσ’᾽, ὀλοφυρόμενος δ᾽ ἔπος ηὔδα' 
»Εὐρύπυλ᾽, οὐκέτι τοι δύναµαι χατέοντί περ ἔμπης 
ἐνθάδε παρμενέμεν' δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν' 

881. οἳ δ᾽: Ὠεί ἀϊθβετ Τεϊαπρ 
ψητά νεΙσθβΒεεη, ἀαί5 ας Βαρ]εκή 
Ἰηπ 984 Ε. παγ ἀἱο τους Ῥι]άείεη, 
--- ἀπὸ νηῶν, ἆθπι Ἠιπ[ετάρθοϊ, νρ]. 
480. -- ὤψι αἶπ ἆῑο Βμε]]απςσ ἀπὸ 
φνηών νεταπβοπαιομεπάετ Ζαβαῖσ. 
--- ἐπιβάντες, πβε]ιάεπῃ 5ἷθ ἀἱ6βθΙΌει 
(νηῶν) ετβίθεσει Παΐζεη. 

888 Ε. μακροῖσιν: 618 δυωκαιει- 
κοσίπηχυ. -- ξυστοῖσι, νβι. θ61ῇ: 
ἀϊεβο Ώρθθτο πετάεηπ ΠαιρίβᾶομΠο 
ἆασα σεἀ1επί Ίαθεηπ ἀας ΒομΙβ, πε]- 
οἵιθς αι εἶπετ Τιαπάαηςσ ΑΠ 6ΊΠθΘΠΙ 
{τεπιάθπ (θβείαᾶε ἆλβδ εἴπζίσε Βο]]- 
ποτκ ἆει Μαππεοπα{ῦ πατ, 56Ρεη 
Αποτιβο γοη ἀεσ ΠαπβεΙῦθ Ζα τε- 
ἴθιάίσεηπ. Ζαπι εἰσεπί]οπεη ἈῬεθ- 
Ἱαταρί γγατεπ ἀἱθ Βομ]ε πΙολῦ 18- 
σετῆρίεῦ. ᾖοπο Ῥρθθτοθ 89θγ ἩᾶΤΕΗ 
818 ΠΙΘΗΤΘΥΘΗΏ πγαΏτβολεϊπ]ΙοἩ Καπί ῖσ 
ΡεἸιπαθπεἩ, πεῦεηπ εἰπαπάοι Ἰθσει- 
ἄθπ Βίαλησθη οἆετ Πμαϊδεη ΖΠ8ΑΠΙΠΙΘΠ- 
ροβεἰζύ ππά Απ ἀεπ Ἐπάθη, αὓετ 
Ἀποῖ πο] 1π ει ΜΙ05θ απ εἰπίσ6η 
Βίο]]οπ, ταῖς πιοία]]οπεη Ἠεϊέεη απι- 
Ἱορί (κολλήεντα, Ὑσ]. 618 κολλητὸν 
βλήτροισι). ἨὨϊο Ζαβαπαπιεηβείσαπᾳ 
ραῦ ἆεπβο]ρθη πιεητ Β]αδοϊζᾶς, --- 
κολλήεις, παχ Ἠ16Υ. -- στόμα ἀῑθ 
Βρ1076. 

γ. 990--404. Ῥαΐτοκ]ους απὰᾶ 
ΕΤΠΥΥΡΥΙΟ8. 

990 ἔ, εἴως μὲν, 6ερεπεα; 9956 
 αὐτὰρ ἐπειδή. -- τείχεος ἆάμφε- 

400 

µώχοντο, 89 πχ Ἠϊθχ, βοπεί πχ τη] ῦ 
Ῥετεῦπ]οπεπ ἀεπείίνεπ, π]θ Π 496: 
η8ο] ἆθπι 996 {. {οἱπεπάεπ (πθρεῃ- 
βαῦσ Καηπ ἀαταπῖετ παχ ἆετ Καπιρί 
απ{βετηα]Ὀ ἆατ Μαποτ, Ιπ ἆθπα Ώαατα 
ππΙεοπεηπ (παρθπ ππᾶ Μαπετ ἵπ 
ΛΜ νεγβζαπᾶεη αεῖη. Ίπ ἆαεπι Ζτπβαῦᾳ 
Φεάων ἔπτοθι νηῶν 186 ἀἱο Μαιετ 
αἱ ΑὈβο]]α[ῃ ἆθεςθ ΒομΙΠε]ασθτβ ϱε- 
ἀαολμί. -- Ῥαΐτοκ]ος τοιποῖί οῖῦ 
ἄθπι Βομ]α[ς ἆεεξ εἰίνεηῃ (εβαπρθἈῬ 
1η ἄεπι Ζε]ς ἄες Ἐπτγργ]οβ. [ΑπΗ.] 

892. ὅ γε πἰπιπιῦ Πάτροκλος 990 
ηΟΟΠΠΙΔΙ8 απα{. 

898. Λόγοις, Ὥηιχ Ὠϊθτ απᾶᾷ α 66, 
Ἠ]ετ Ετζᾶπ]πηπσεῃ. 

894. ἀκέσματα ῬιθᾶἹ]κα[γο ΑΡγο- 
ΒΙ0οη Ζα φάρμακα, πατ Ἠ]θτ. --- 
Ὀρτίρεπς πατ 8οποῃ 4 846--848 
γοη ἄετ οπ{ ἀῑε ὙΜαπάο 5ε]ερίεπ 
Ῥϊδύθη ὙΓαχπεὶ ροβασῦ: ἤ οἳ ἁπά- 
σας ἔσχ᾽ ὀδύνας. 

895. 896 -- Μ 148. 144. ΜΙ0 
ἀϊθβθπ Ἰοτῦοπ 156 ἄετ ὈῬεῖπι Απ- 
βὔατπι ἆετ Έτους αι αῑε Μαπει ἴπα 
Ζνγῦμίθη («ββαπσε ογ{ο]σεπᾶο Ὠᾷσκ- 
σας ἆθτ Αομᾶςι απδ ἄθεπι Έααπι 
νου ἆετ Μαποχ Ἠϊπίει ἀἱθεε]ρε Ῥθ- 
78ἱο]ηεῦ. 

301. 398 -- ν 198. 199. σοι. Ο 
119. 114. Μ 1659. 

999. περ ἔμπης: τα 1. 
400. δὴ Ὀϊβ ὄρωρεν -- Ν 195. δὲ 

ΒΟἨΟΠ., 
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ἀλλὰ σὲ μὲν θεράπων ποτιτερπέτω. αὐτὰρ ἐγώ γε 
σπεύσοµαι εἰς ᾽άχιλῆα, ἵν' ὀτρύνω πολεμίξειν. 
τίς δ᾽ οἵδ', εἴ κέν οἳ σὺν δαίµονι Θυμὸν ὀρίνω 
παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου.ά 

τὸν μὲν ἄρ) ὡς εἰπόντα πόδες φέρον" αὐτὰρ ᾽4χαιοὶ 4056 
Τρῶας ἐπερχομένους µένον ἔμπεδον, οὐδὲ δύναντο 
παυροτέρους περ ἐόντας ἀπώσασθαι παρὰ νηῶν: 
οὐδέ ποτε Τρῶες «αναῶν ἐδύναντο φάλαγγας 

ῥηξάμενοι κλισίῃσι µιγήµεναι ἠδὲ νέεσσιν. 
ἀλλ᾽ ὥς τε στάθµη δόρυ νήιον ἐξιθύνει 410 

τέκτονος ἐν παλάµηῃσι δαήµονος, ὅς ῥά τε πάσης 
εὖ εἰδῇ σοφίης ὑποθημοσύνῃσιν ᾽άθήνης, 
ὡς μὲν τῶν ἐπὶ ἶδω µάχή τέτατο πτόλεμός τε: 
ὤλλοι δ) ἀμφ) ἄλλῃσι µάχην ἐμάχοντο νέεσσιν. 
Ἔκτωρ δ᾽ ἄντ᾽ Αἴαντος ἐείδατο κυδαλέμοιο. 415 

τὼ δὲ μιῆς περὶ νηὺς ἔχον πόνον., οὐδὲ δύναντο 
οὔθ) ὃ τὸν ἐξελάσαι καὶ ἐνιπρῆσαι πυρὶ νῇῆα, 

οὔθ) ὃ τὸν ἂψ ὥσασθαι, ἐπεί ῥ᾽ ἐπέλασσέ γε δαίµων. 
ἔνθ᾽ υἷα Κλυτίοιο Καλήτορα φαίδιµος Αἴας 

401. ΦΔεράπων, αποἩῦ 4 848 εἴ- 
νιᾶ]ληθ, --- ποτιτέρπω πατ ἨΙ6Υ. 

402. εἰς τα, πο Ν πθ. --- ὄτρύ- 
νῶ π8ΟΝ Νθείοτ Μαµπαηπσ 4 πο. 

408. 404 -- πο». το. Ἠϊεν 
ὀρίνω Κοπ]. ἄει Ἠτψατίπης. σὺν 
δαέίµονι πχ απ ἀἱθβεπ Ῥεϊιάεπ βζε]]εῃ. 

Ύ. 406-- 414. Βίαπά 4ες Κατι- 
Ρ{68. 

405. Υβ]. Σ 148. 
40Τ. παυροτέρους: Τα Β 199, 
409. µιγήµεναι εἴπάτίηρεη Ἰπ, 

-- ἠδὲ, πΙομε οὐδὲ, γαι] κλισίῃσι 
ππᾶ νέεσσιν αἵπ εησ νετραπάεπες 
6απσο Ῥίάεπ. -- Ὀμτίσεπε καεί 
4ἱθ Ἠϊ6γ νοταπβρεβοίπίο βΒΙπαΙοπ 
πΙομῦ νιοὮ] πι Επ]κ]απς της ἆθπα 
9856-5589 Ετάμ]ίοηῃ, ἆπ Ἠ]ετ ἀῑθ 
Έτος οταῦ Ἠεταπτᾶσκαοη απά ζ ΥΣ 
Ζα Έπα[ς (406), ἀῑο Λολᾶςτ αΏοτ π]σλῦ 
απ ἆθπ Ῥομιβοη εἴθμοῃ, βοπάθτῃ 
ἵπ Ῥμα]αηρεη ρετο]Ἡῦ. 

410. Ζατα Ὑοχρ]εῖοη ή 455 . --- 
στάῦμη Ἠ]ιο]λ{δομπαχ, οἶπθ πι 
Μεππὶρ σε(ήτρίο Βομπαϊίζθ. --- ἐξ- 
ιβύνει πἩτ Ἠ]1ο. 

419. εὖ εἰδῇ πήξ απ. πο] 
καπαῖς 190, πὶε Μ 999. --- σοφίης, 
πἩΙΣ Ἠ16Υ, - τέχνης. -- ὑποθημο- 
σύνῃσιν, παχ Ἠ]ει ππᾷ π288, Αθή- 
νης: να]. Ε 60 Ε. [Απμπαπρ.] 

419 -- 456. Ὑσ]. ᾗα 4 886. 
414. σα. Μ 1Τδ. 
Υ. 415--488. Ἡεκίοιτ ππά Αἴ88 

Ιπ Καπιρέ απι οαἶπ ΒΟΗΙΕΕ, 
416. ἄντ᾽ -- ἄντα. --- ἐείσατο, 

πο 44 ἐεισάσθην απά γ 89 ἐεί- 
σατο, ἄπΟΠΙαΙ6 Βϊάππσθν νοη εἶμε 
βίαζυ ἀεδτερεἰπιᾶ[δίσεπ εἴσατο. [Δή- 
Ῥαης.] 

416. ἔχον πόνον, ψὶο Ε 661. 
411. ὁτὸν ἀετεῖπο ἆθπῃ απάθτη. 
418. Ὑσ]. Μ 490. Ἀνεϊύει Ηοπιῖ- 

βίο -- ὦὢ 98. ἐπεί ῥα π8βο]- 
ἀαπι Ία. -- ἐπέλασσε πιό γέ: τα 4 
9809. -- δαίµων, ο,πε Ῥεβίπιταῦθ 
Ῥο2ϊεπαπρ απξ Αρο]ιο, νβι. 259, ἵπ 
αἱ]σοπιθίπθπα Βίπη: οἶπο 4ὔἡήοτ- 
ης ο {. 

419. Κλυτίοιο, νβι. ΙΓ 141, πας 
Υ 988 οἵπ Βταάεν ἆθβ ΕΓίαΠΙΟΒ, 
πετ Κα]είου 43252 αἱ ἆθβ Ἠε]κίος 
ἀνεψιός Ῥοποϊολποῦ πτᾶ. 
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πῦρ ἐς νῆα φέροντα κατὰ στῆθος βάλε δουρί" 

δούπήσεν δὲ πεσών., δαλὺς δέ οἳ ἔκπεσε χειρός. 
Ἕκτωρ δ᾽ ὡς ἐνόησεν ἀνεψιὸν ὀφθαλμοῖσιν 
ἓν κονίῃσι πεσόντα νεὺς προπάροιθΘε µελαίνης, 

Τρωσί τε καὶ 4υκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύσας' 
»Τρῶες καὶ 4ύκιοι καὶ «4άρδανοι ἀγχιμαχηταί, 

μὴ δή πω χάζεσθε µόχης ἔν στείνεῖ τῶδε, 

ἀλλ᾽ υἷα Κλυτίοιο σαώσατε, µή µιν ᾽ἀχαιοὶ 
τεύχεα δυλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα. 

ὧς εἰπὼν Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῶ" 

11 

430 

4256 

τοῦ μὲν ἅμαρθ”, ὃ δ᾽ ἔπειτα 4υκόφρονα ἸΜάστορος υἱόν,450 
Αἴαντος Δεράποντα Κυθήριον, ὕς ῥα παρ αὐτῷ 

ναῖ.. ἐπεὶ ἄνδρα κατέκτα Κυθήροισι ζαθέοισιν, 

τόν ῥ) ἔβαλεν κεφαλὴν ὑπὲρ οὕατος ὀδέι χαλκῶ 
ἑστεῶτ᾽ ἄγχ᾽ 4ἴαντος: ὁ δ᾽ ὕπτιος ἐν κονύῃσιν 
νηὸς ἄπο πρυμνῆς χαμάδις πέσε, Λύντο δὲ γυῖα. 4556 

Αῑἴας δ ἐρρίγήσε, κασίγνητον δὲ προσηύδα᾽ 

»»Τεῦκρε πέπον, δὴ νῶιν ἀπέκτατο πιστὺς ἑταῖρος 
ἸΜαστορίδης, ὃν νῶι Κυθηρόθεν ἔνδον ἐόντα 
ἶδα φίλοιδι τοκεῦσιν ἐτίομεν ἐν µεγάροισιν’ 

τὸν ὃδ᾽ Έκτωρ µεγάθυμος ἀπέχτανε. ποῦ νύ τοι ἰοὶ 440 
ὠκύμοροι καὶ τόξον, ὅ τοι πόρε Φοῖβος ᾽άπόλλων:« 

ὡς φάθ’. ὃ δὲ ξυνέηκε, Θέων δέ οἳ ὤγχι παρέστη 
τόξον ἔχων ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην 

451. Άγγεῖθες ΗεταϊεζΙοἩ: νο]. 406. 
4 499. ϐ 929. 

455. Ετείος ἨεπααίοὮ -- 4 3284. 
Υ 419. 

Δ24. -- 4 985. Ο 4865. 
455 Ξ- ϐΘ 115. 4 296. Ο 4686. 
456. μὴ δή πωῖπ Κείπον Ίοδίςβθ 

4οςλμ, ἆοοὶ ]α πίοἈ{. -- μάχης 
πα χάζεσθε. -- στείνεῖ, νο]. 6 4Π6, 
ἀεἀάτᾶπσο. 

458 --- ΠΠ 00. νεῶν ἐν ἀγῶνι, πὶθ 
ΠΠ 2599. Π 500. Τ' 45, Πεν: 1π 4ετ 
γετεβπππη]αης ἆςθτ βομ1{Γ6, ἴτα 
Βομιββ]ασετ: νσΙ. 6 141. 

459. Ὑσ]. τα 4 496. 
450. Ὑσ]. τα 4 491. 
455. ζαθέοισιν, ταῖς Βεζαςσ ααξ 

ἄεπ Κας 4ετ Αρητοάἴίζα. 
484. Ὑοχβεολ]τπ[ς -- 4522. Ν 648. 

1 289. σ 898. 

436. Ὑα]. Ἡ 16. 
48π. δὴ, σοβῦε]]ό, πο Τ' 849, 50- 

εῬεπ. 
458. Κυθηρόθεν ἔνδον ἐόντα, νβ]. 

σα Ν 968, νοηπ ΚΥίπετα σθΚοπΙπΙΘΠ 
Ἰη πηπβθτπι Ηαπφθ πγεῖ]θπά. 

459. Ζαπι ἀεάαπκεη νσΙ. Ν 176. 
440. ποῦ --- ἰοὶ: ναι. Ε, 1Τ1. 
441. Ἄνγεϊες ΗεπαΙαίΙεἩ: νρ]. 4Τ8. 

ὠκύμοροι τοπ ἄεπ Ῥέεϊεῃ, πῖθ 
ηΟΟἩἈ Υ τὸ. -- πύόρε Φοῖβος: 7π 
Β 827. 

442. Ἠτείες Ηεπιϊεβίοὰ Ξ- Β 188. 
Κ 519, ππεῖες -- Ο 649. 

445. παλίντονον Ὦϊ5 ἰοδόπον --- 
φ 11Ε. παλίντονο» τοκννᾶτῖβ βρ8πΠ- 
Ῥαχ, ἆαπετ Ζατοκβδοβππο]]επά, 
εΙαβίίκβοεἩ. --- Ζτπ φαρέτρην 150 818 
ἔχων αἶπ φορέων 7ᾳ ΘΠΊΠΕΏΤΩΘΗ, --- 
Ὀριίσεης νρβι. σα Ν 1ΤΤ. 



112 15. ΙΑΙΑΔΟΣ Ο. 

ἰοδόκον' µάλα ὃ) ὦκα βέλεα Τρώεσσιν ἐφίει. 
καί ῥ᾽ ἔβαλε Κλεῖτον Πεισδήνορος ἀγλαὺν υἴόν, 
Πουλυδώμαντος ἑταῖρον ἀγαυοῦ Πανθοῖδαο, 

ἡνία χερσὶν ἔχοντα"' ὃ μὲν πεπόνητο καθ ἵππους' ' 
τῇ γὰρ ἔχ, ᾗ δα πολὺ πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες, 
Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόµενος" τάχα δ᾽ αὐτῷ 

ἦλθε κακόν, τό οἳ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ. 

αὐχένι γάρ οἳ ὄπισθε πολύστονος ἔμπεσεν ἰός' 

ἤριπε ὃ) ἐξ ὀχέων. ὑπερώησαν δέ οἳ ἵπποι 
κείν᾿ ὄχεα κροτέοντες. ἄναξ δ᾽ ἐνόήσε τάχιστα 
Πουλυδάµας., καὶ πρῶτος ἐναντίος ἤλυθεν ἵππων. 

τοὺς μὲν ὃ γ) ᾽άστυνόω Προτιάονος υὗέι δῶπεν, 
πολλὰ ὃδ᾽ ἐπώτρυνε σχεδὸν ἴσχειν εἰσορόωντα 
ἵππους' αὐτὸς ὃ᾽ αὖτις ἰὼν προµάχοισιν ἐμίχθη. 

Τεῦκρος δ᾽ ὤλλον ὀιστὺὸν ἐφ᾽ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ 

αἴνυτο, καί κεν ἔπαυσε µάχην ἐπὶ νηυσὶν ᾿χαιῶν, 

εἴ µιν ἀριστεύοντα βαλὼν ἐξείλετο Ῥυμόν. 

ἀλλ᾽ οὐ Λῆθε 4ιὺς πυκινὺν νύον. ὕς ῥα φύλασσεν 

446 

4560 

4558 

460 

444. ἰοδόκον ἵπ Ἡ. παχ Ἠ16Υ. 

Δ4Π. ὃ μὲν, ΚΙεΙίος. --- πεπόνητο 
Ῥ]πβαρξ. 45 ἀἁαπεγπάεηπ Ζαείαπάςε: 
παΐζαο βοἶπεο Νο, παῖξ ἄεπι Ἰο- 
Κα]οηπ κατώ ὮὉ εἵ. 

448. ἔχε Ἰεηπχκῖα, εο. ἵππους. --- 
π]Λεῖσται Ὀἱ5 φάλαγγες --- 4148, νο]. 
τα Ε 8. ἸἨΝ ἄπτεπά Ῥα]γάασπιας σα 
Έπίς5 ἸΚᾶπιρα, εαοπί οεῖη Ἰ/ασεπ- 
Ίρπ]καγ, εἰαζῦ ἀἄθπ ασεπ 1π ἄθββδεῃ 
Νάμα Ῥεταῖς ζα Ἠα]ίεπ, οπ{ εἶσηπο 
Ἠαπά β1εἩ Ἠετνοτπαϊμπη. 

449. 450 --- Ρ 391. 292. "Έκτορι 
--- χαριζόµενος: ει πα ψΕΗΙΓ- 
βοἩθΙπ]Ιοὰ οἵπ Ώατάσπιθτ, πο Ρι- 
Ἰπάαπιαςε) Βταᾶετ ἘπρποτῦοςῬ 1 80Τ 
οἵπ Πατάαπίετ σοπαππί ντα. -- 
αὐτῷ 1Ἠπι εο]Ώβ6, 4εχ σεταᾶο 8π- 
ἄοτη Ὑοτάρτρεπ ὮῬιηρεη νο]ίο. 
[Απμαπρ.] 

451. ὄπισθε, νγεῖ] ἀετ Ίαροπ νο] 
η ἀοἀτᾶπηρο (448) οἶπο ἆεπ ΒομΙβεῃ 
ἈὈσοψαπάίο Ἠιοπίαπςρ ὨῬεκοπιπιεπ 
ηαΐΐθ. 

462 -- ϐ 122. 814. 

4659. Ἠτείθς ΗεπιΙβΗοἩ: νρ]. 4 160. 
προτέω πΧ Ἠ16Υ. 

454. Ζποιῖος Ἡοπιιραςῇ --- ἕ 978. 
456. πολλὰ ἀτιπρεπά. --- σχεδὸν 

πηα]α ἴμπι βε]Ὀεῦ. --- εὐσορόωντα, 
αα{ 1Ἠπ (Ρα]γάαπιαϐ) βοΏααθπᾶ, 
οεπίοπᾶ, ἀαταῖς ες παξ ἀθπι Ἰασεπ 
ΠπΠπηςγ Ζᾳτ Ἠαπά νψᾶτο. 

4ὔπ. Ψβ. σα Ν 649. 
458. Ἐτείες ΗεπιεΠςεα - ϐ 909. 

-- ἐφ᾽ Ἔκτ. σεσ6π ἨεΚίος, πι 
Ίπωη απξ Ηεκίοτ αΏσαδοβ]είβεη. 

469. αἴνυτο, απ5 ἀἄεπι Κδεμετ: 
γρ]. Θ 958. [Απμαηρ.] 

400. ἀριστεύοντα, πψὶο Η 90. 4 
506. (πα ὐεη) 1π 5οἶπαπι Ηε]άεπ- 
]ατ{. -- ἐξείετο Θυμόν -- Ρ 618. 
1901. χ 988. ἐξαιρεῖσθαι παν ἆορ- 
Ῥε]δεπι Ασοι παχ Ἠϊογ ππὰ ΡῬ 618. 

461. οὐλῆθε, ροιβῦπ]οἩι, 56. αἰνύ- 
µενος ὀιστόν (468). --- πυκινὸν νόον 
ἄθπι ΚΙασθη ΒΙΠΏ, ἀεχ α]]68 Ὦθ- 
αοἩ{εῦ απά παμτηϊπαπαῦ, --- ὃς ῥα, 
ψο]ολοετ Ία, πο ππ8 ἀ4ετ νοχἩετ- 
σοπεπάθη Ειζᾶμ]απς Ῥεκαππί 18ὔ. 
--- ἐφύλασσεν Ἠϊτοία, ἄρετπαπρῦ 
(πιροτ), πᾶλτεπά ἀῑο Ῥεεοπάετθ 
Ἠαπά]απς, νοτῖπ 6 ἀἴθεενπ Βολμαῦς 
ἆαπια]ς Ὀδυάμτίο, ἴπα ΖπγοΙ{6ηπ Ἠθ]α- 
Ωνραίϊζ 465 Ε. ἵ Αοτ. Γοἱρί. 
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"Ἔκτορ᾽, ἀτὰρ Τεῦκρον Τελαμώνιον εὖχος ἀπηύρα, 
ὕς οἳ ἐυστρεφέα νευρὴν ἕν ἀμύμονι τόξω 
ῥῆξ᾽ ἐπὶ τῷ ἐρύοντι' παρεπλάγχθη δέ οἳ ἄλλῃ 
ἰὺς χαλκοβαρής, τόξον δέ οἳ ἔκπεσε χειρός. 466 

Τεῦκρος ὃ᾽ ἐρρίγήσε., κασίγνητον δὲ προσηύδα; 
υῶ πόποι, ἦ δὴ πάγχυ μάχης ἐπὶ µήδεα κείρει 

ο 

δαίµων ἡμετέρης, ὕ τέ µοι βιὸν ἔκβαλε χειρός, 

νευρὴν δ᾽ ἐξέρρηξε νεόστροφον, ἣν ἐνέδησα 
πρώιον, ὄφρ᾽ ἀνέχοιτο δαμὰ βρώσκοντας ὀιστούς." 4τ0 

τὸν ὃ) ἠμείβετ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας' 
»ὦ πέπον, ἀλλὰ βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς 
κεῖσθαι, ἐπεὶ δυνέχευε θεὺς «αναοῖσι µεγήρας" 

αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ καὶ σάκος ὤμω 
µάρναό τε Τρώεσσι καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς. 45 

μὴ μὰν ἀσπουδί γε, δαμασσάμενοί περ, ἕλοιεν 
νῆας ἐυσσέλμους, ἀλλὰ μνησώμεθα χάρµης.« 

468. ἐυστρεφής Ἱπ Π. παχ Ἠ1ο6Γ, 
464. ἐπὶ τῷ, ψθ 458. --- ἐρύοντι, 

πᾶλΏπτοπα ϱτ 5ἶθ (4ο Βεμπε) αἩπ- 
706, το]. Θ 906 υππᾶ τα 4 122 {. 
-- παρεπλάγχθη δέ, ραταζα]ςζίβο]ιαου 
Ἐο]σεραῖ7. -- ἄλλῃ απάδτβποΏΙἩ, 
γοπι 216] αὉ. 

46ὔ. Ἐπβίεε Ἠεπιϊθβῖο -- φ 428, 
ππεῖζθς -- ϐ 929. 

466 -- 496. 
46Τ. ᾖ δὴ να Ἀτ]1ε] Καίτ 7 γγοῖ- 

{α]. Ὀετ Ναολάτιο]ὶκ ἆθθ (ἀεάαπ- 
Κοπρ ταμύ απ ἀἄθπι απ΄ Ῥείοπίες 
Βίε]]ο υεπεπάςετι δαίµων. --- πάγχυ 
Ὦϊς κείρει -- ΙΤ 120. ἐπὶ σα πείρει, 
ναι. 1 994, πιᾶμί ἄδες -- ΠΠ, 
άπτομ]ετοἌσξ, τεταΙ{ε]ιζ ἆἁῑε 
Απβοηιᾶσθ. 

468. δαίµων, αἱ]σαπιεῖπ 416 ( οζ- 
ἸοδἽί, ἀῑο ετ π]ομῖ πᾶ]εν Ῥθββίτητπθη 
ΚΑΙ, 4αῇετ ἁατατῖ Ῥεπορεη ἆλβ 
Ἀ]βεπιείπε Ἠε]α[ῖν ὅ τε, Ταεῦ -- 
ὅς τις, νο]. ξ 991 ππὰ µ 40. [Ἀπλαπα. Ἴ 

469. νεόστροφον ηασ Ἠ16Υ, 
40. πρώιον: ἃπι γοτμεισεπεπᾶρη 

Ταρο Ἰαθίθ 1Ἠπι Ἠε]κίοι πι ΘΙΠΘΠΙ 
Βθεϊηπατξε ἀἱε ἈῬε]πεο Ἅᾖ36ΙΓΙΒΒΕΗ: 
ϐ 9528. ΟΡ αι Ὠιο]μίεν αΌεν ἀατααξ 
Ῥθσαρ πταπιί, 160 Ῥεῖ εν 8]]βο- 
τΙΘΙΠΕΠ Ῥορτϊπάππς ἀπτο]Ἀ ὄφρ᾽ --- 
ὀιστούς 5εἩν ΖποΙο]πα{ῦ. 

Απιθῖς, Ἠοπιειβ ΤΠ1ᾳ5. ΤΙ. 1. 

4ΤΙ -- Ῥ τΤ1δ. « 
412. ἁλλὰ εἰἴε]]ν ἄοτ Κἰασο ἆθδ 

ΤεαχκτοῬ Ἰερμαξυ φοξοσῦ ἀῑε Απβοτ- 
ἀεταπρ ϱπὔσεσει: αΏΡεχ βο 1848 
4οσοᾗ: νρ]. ὃ 4Τ29. 

418. συνέχενε, ας ΟΡ]εκύ 180 απ 
ἀεπιτοτπετρεπεπάεηβαῦζεζα επἰπεϊι- 
ΠΘΏ, πια ση ζε πη ψΙχβατη. --- μὲ- 
γήρας, ἆα εν ΜΙ[βσαπβῦ σο{α[ας, 
8π8 ΜΙβσιπεῦ, [Αημαπσ.] 

414. ὤμω Εν ἀϊῑο Βομπα]ΐος, 
ππι ἀῑςρ βοπα]ζει ἁαπαῖς ζα ἀἄεεκεῃ. 

415. μµάρναο ἸἹπιρεταῦ. Ἐταθβ.: 
Κὔπιρίο νεῖζετ. -- Ζπηεῖθθε Ἡε- 
πΙΙΡΡΙΟΗ -- Ί' 199, 

4τ6. Ἠταίος Ἠοπιϊαδίοι -- Θ 519. 
ὰᾱ΄ 804. Ῥετ Ἠεάεπάο σοεεΏί ἀῑε 
Μδσ]ιοηκαιυ ἆετ ἘΙππαΊπιο ἆθτ 
ΦοΠΙβθ Ζα (ἕλοιεν Κοησεβεῖν. ΟΡ0.). 
Ῥορομτάπ]εῦ 41 Ζαᾳεεζιπάπίς 80ος 
ἀπτο] μὴ μὰν ἀσπουδί γε 5ο, ἀλ[ε 
6χ ἀῑε ἵπ ἀ1θβεη Ἠ/οτῦεη επζα]ίθπθ 
Μδρ]λολκεῖϊς πας Ἐπετσῖε πατΏοκ- 
πγθικς: παΏτ]Ιο υγεπΙρβίθηβ π]οί 
οιπεο εγης[]οπεη Καπιρί βο]]εη ϱἱ6. 
-- δαμασσάμενοί περ, ΨΕΠη 816 πηΏς 
απο Ἀἄρεγπᾶ]θισί Ἠασεπ (ἴπ ἆθτ 
Φ0µ]αςἨ29). 

4ππ. Ζυγεῖίες Ηεπι]β[ῖοΗ -- Τ' 148. 
χ τὸ. 

8 
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ὡς φάθ᾽., ὁ δὲ τόξον μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ἔθηκεν, 
αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἀμφ) ὤμοισι σάκος Δέτο τετραθέλυµνον, 
κρατὶ δ᾽ ἐπ ἰφθίμω κυνέην ἐύτυκτον ἔθηκεν 450 

[ἵππουριν., δεινὸν δὲ Λόφος καθύπερθεν ἔνευεν'] 
εἴλετο ὃ) ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέι χαλκῶ, 
βῆ ὃδ᾽ ἴέναι, µάλα δ᾽ ὥκα θέων «Αἴαντι παρέστη. 

[ή πτωρ ὃδ᾽ ὡς εἶδεν Τεύκρου βλαφθέντα βέλεμνα, 
Τρωσί τε καὶ 4υκίοισδιν ἐκέκλετο μακρὺν ἀύσας: 486 

»Τρῶες καὶ 4ύκιοι καὶ «4άρδανοι ἀγχιμαχηταί, 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήδασθε δὲ δούριδος ἀλκῆς 
νῆας ἀνὰ γλαφυράς: δὴ γὰρ ἴδον ὀφθδαλμοῖσιν 
ἀνδρὸς ἀριστῆος «4ιόθεν βλαφθέντα βέλεμνα. 

ῥεῖα δ᾽ ἀρίγνωτος «4ιὸς ἀνδράσι γίγνεται ἀλκή, 
ἠμὲν ὁτέοισιν κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυαλίξῃ, 

490 

ἠδ᾽ τινας µινύθῃ τε καὶ οὐκ ἐθέλῃσιν ἀμύνειν. 

ὡς νῦν ᾽Αργείων μινύθει μένος, ἅμμι δ᾽ ἀρήγει. 
ἀλλὰ µάχεσθ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἀολλέες' ὃς δέ κεν ὕμεων 

418. [Δὂημαησ.] 
419 -- 192. Ναι. κ 149. -- 

τετραθέλυµνον, πατ Ἠ1εν σηὰ 1292, 
γ]ετεσΠμ]ολμίῖσ, αἩπς τῖετ ἄδρει 
αἴπαπάετ σεπᾶλπίεν Ἀαμπάεμᾶτιίεν, 
απῖ ἆεν Απ[κεηεείζα ἵπ ἆειτ Ἠεσε] 
πας Έτοπσε Ῥεβομ]ασεῃ. 

480---482 5 ΙΤ 9856--558. 
1289-1296. σι. Π 19τ--159. 4 
41 {. ΑΙ Βοσεπεοπᾶ Ἠαίιε Τετ- 
Έτορβ νοτῃετ Κεῖπεη Ἠε]πῃ σείχασεη: 
νο. Ν Τ14. 

481. Ώεν Ὑετς {616 ἵπ ἄεπ Ὀθδείεπ 
Ηαπάβομττεη. 

488. Ναομ ἆθτ Ατί, νο Τοι]τος᾽ 
ἨοειαπΚοπιππεη Ζα Αίας Ἠϊῖεον ππᾷ 
εοποη 445 Ῥετεϊοππεί τά, ΚαπΠ 
πΙοΠὲέ πετ νοταιβρεβεῦσὺ γετάθη, 
ᾷμί[ Αἴαῑρ απΓ ἆαπι ῬομΙῇο αἴεΏί, 
νο 417. 

γ. 484--. 614. Ἠοχκίοις παπά 
ΑΙαβ) Ἑππιπη{εταησβτθάεἩ. 

484. Ἐπγκίει Ἠειηϊαί]ο -- Π 818. 
-- βλαφθέντα σο]ἁ τα ῦ. --- βέ- 
λεμνα, πα Ἠῖες, 489 απά Χ 206. 

48ὅ -- 4 286. Ο 424. 
486 -- ϐ 119. «4 286. 

Ῥ 184. 
487. Ὑρι. σα ὄ 119. 
488. νῆας ἀνὰ γλαφυράς, πο Π 

Ν 150. 

296. Μ 4Τ1, ἆοπ ΒοἩ1{ίεπ επῖ- 
Ίαησ, αηπ ἆθτ ϱαπσεη Ἠεθίμπεο ἆθτ 
ΦοΏ1Π6 Ἠϊπ, εἶπε ΒεβΕπιπππησ, πε]ομθ 
εἰσοπί]]ο]ι σα ἆαεπι ΒαΏρ]εξῦ 1π µνή- 
σασθε σε]λὂτί, -- δὴ 5εποπ. --- 
ὀφθαλμοῖσιν γετεϊἈτκὲ ἆεπ Ῥερτίβ 
ποπ ἴδον 89, ἀαίβ 65 ἀῑο ααπῦ- 
νὔταΙσ]καῖιῦ ἄεχ Απββασο οτ]δηϐ, 

489. ἀνδρὸς ἀριστῆος -- Ρ 908. 
φ 888. α 460. --- 4ιόθεν παν Ἠϊθυ 
παπά ο 194. 661. 

490. Ἐτείος ἨοπιϊκβοὮ -- ὃ 201. 
ἕ 108. ϱ 2656. ἀρίγνωτος Ἱπ Π. πχ 
Ἠῖετ ππά ΝΤ. --- ἀνδράσι, Ἰοκαίετ 
Ταν: απ ἆεπ ΜΒπΠΘΤΗ. --- 4ιὸς 
ἁλκή, νβι. Θ 140: ἐκ ἄιὸς οὐχ 
ἔπετ᾽ ἁλκή,. ἀῑθ τοπ Ζθ6τβ τει- 
Ί1επεπο ΓεμτκταΓί. Ὀες ϱαη7θ 
(εάαπ]κε Ρεσγϊπααί ἀῑο Βεμααρύαης: 
ἄιόθεν βλαφθέντα (489). 

491. ἐγγυαλίξῃ, Κοπ]. ἴπι Νερθπ- 
ϱαΐ ποῦθπ θἴπεοπι Ἐτάβεπς Ίπι οἹ]- 
σοπιοῖποπ Βαΐσε: σι  δὔ4. 

492. οὖκ Ὀϊ]άευ παν ἐθέλῃσιν 
οἵπαεη Βερτβ, βοηεὺ πᾶτάς πᾶς] 
ἀ6χ Ἰκοπάιαοπαῖεπ Βοεάθαίαης ἆθε 
Ἠε]αϊνβαίσθε μηδέ πα οχγγαχέέη βθίη: 
νο]. ΙΓ 289. 

494. μώχεσθ Ίπιρου. Ῥχαθβ., Ψἱθ 
4π65. [Απ]κηρ.] 



16. ΙΛΙΑΔΟΣ ο, 

βλήμενος ἠὲ τυπεὶς θάνατον καὶ πότµον ἐπίσπῃ, 
τεθνάτω' οὔ οἳ ἀεικὲς ἀμυνομένω περὶ πάτρης 
τεθνάμεν' ἀλλ᾽ ἄλοχός τε σόη καὶ παῖδες ὀπίσσῳ, 
καὶ οἶκος καὶ κλῆρος ἀκήρατος, 
οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαΐαν." 

ὧς εἰπὼν ὤτρυνε μένος καὶ Βυμὸν ἕκάστου. 
Αἴας δ᾽ αὖθ) ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν' 
μαἰδώς, ᾽Αργεῖοι: νῦν ἄρχιον ἢ ἀπολέσθαι 

ἠὲ σαωθῆναι καὶ ἀπώσασθαι κακὰ νηῶν. 
ἦ ἔλπεσθ', ἣν νῆας ἔλῃ κυρυβθαίολος Ἕκτωρ, 
ἐμβαδὸν ἴξεθθαι ἣν πατρίδα γαῖαν ἕκαστος: 
ἦ οὐκ ὀτρύνοντος ἀκούετε Λαὸν ἅπαντα 

ο) Αν λ ο] 2 -ω / Ἔκτορος, ὃς δὴ νῆας ἐνιπρῆσαι µενεαίνει; 
οὐ μὰν ἔς γε χορὸὺν κέλετ᾽ ἐλδέμεν, ἀλλὰ µάχεσθαι. 
ἡμῖν δ᾽ οὔ τις τοῦδε νόος καὶ μῆτις ἀμείνων. 
η 

49ὔ6. Ἄνῖιίες Ἠεπηϊκῖολ --- Β 9ὔ9. 
Υ 98Τ, να]. ω 81. -- ἐπίσπῃ Οοτ]. 
Αογ. Ίπ Εαπύαχ, Βίπηθ: σα Η 81. 

496. τεθνάτω, 8681 4εβ ΤοάςῬε, 
ἀεπι Τοᾶο τετία]]επ, νβι. ΙΤ 103. 
Ζ. 164. 5 98. π 101. - οὐ -- 
ἀεικὲς, πιο Τ 124, ΠἹαζοἵδβ. --- 
ἀμυνομένῳ περὶ πάτρης, πιο « 600. 
Μ 948, ἵπ Καπεα]ει Βεάεαίιπς. 

40. ᾽άλλά, πας] ἄθι Νεσαβίοπ ου, 
βοπάετη; ἄθν ἄεπι γοτμετσεµεῃ- 
4επ επίβρτεεπεπάε πᾶολβίο (πεσοι- 
ϱαἲσ πάτθ: βοπάετη ϱς 156 Εῆτ 1ππ 
ταἨπηγο]], ἄα ἀτπτοᾗ 1η Ία6ιο τπᾶ 
Κῑπά σετεῦίεί αἶπά, βδίαὐι ες Ὁτ- 
υ6]ς πνητὰ απππϊσθε]ρατ ἆἀἱε ᾖε- 
σεϊπᾶεπάε ἘΤ]λαὔβασ]Ἰε ρερεῦστ: 
ρα ΙΓ 46. -- σόη, ᾱ. 1. Ὀεπψαλτί 
γοτ ἆει αε{απσεπεσοπαξῦ απά Κποοβί- 
βολμα{, νρι. Ι 94. -- ὀπίσσω 
ἨΙπθετάτεϊΙηπ, ἨΒΟ απά ἆπποἨ 
βεἴπθη Τοἆ. 

498. ἨΛῆρος Βτορταῦ της οἶπος 
τετραπάεπ, πο ἔ 68. -- ἀκήρατος 
Ῥτλαικαῦ, ἀθπι σόη απθερτεςπεπᾶ. 

499 -- Ἡ 460. Ὑσι. Β 140. Ηδεπεί 
απ{{α]]επᾶ 1εῦ ἆετ σθάαπ]ε Ηεκίοτ 
Αη 4επ Αμρπασ ἀετ Αομᾶετ 1π ἆῑε 
Ἠεϊπιαῦ, ἆα ϱχ σεταᾶο ἆῑε Βομ1ᾷθ 
Ἴι ΥΘΙΡΙΤΕΠΠΕΠ ῬεαΏειομσί: τσι. 
417. 50π. 

500. Ὑσ]. τα Ν 156. 

ἢ αὐτοσχεδίῃ μῖξαι χεϊράς τε μένος τὲ. 

115 

4968 

2 2 εἴ κεν ᾽Αχαιοὶ 

500 

506 

σ10 

501. Ὑβι. Ν 489. 
602. αἰδώς: Ζα Ν 96. --- ἄρπιον, 

τα Β 598, Πείίππσαπι] [16]: ]εἰπε 
Καππ απ πα ταϊζεη εἶηπ οπίβο]λοϊ- 
ἀεπάετ Κατιρί αι Τοὰ απᾶ Ίμερεῃ, 
σαχ Πεύίππα εν ΒομΙῇε: σα 511. --- 
ἢ ἀπολέσθαι ἠὲ σαωθῆναι --- Ρ251. 
[Απμανρ.] 

608. ἀπώσασθαι κακὰ νηᾶν τρ]. 
Π 301 παπά τα 4 9π. 

604. ᾖ ἔλπεσθ᾽ Ιτοπίβομθ Ἐταρθί: 
πο Ες 1Ἡν εἶπαρ 

606. ἐμβαδὸν, παχ Ἠϊ6χ, θ1πΏετ- 
5οἈτοε]θεπα, ᾱ. 1. τα Επ[βο. 

608. ἔς γε χορὸν: γέ 8ο] χορὸν 
Ἰπη εσεηβαίᾳ 7α μµάχεσθαι ὮῬθ- 
Ίοπθη, 65 Κοππίθ εἶο]λ αΏετ ἆετ Ρτᾶ- 
ροβ]ξίοη ἈηβομΠείσεπ, πγεῖ] ἆ1θβθ 
της Ίῃτεπι Ῥπρεζαπζϊιν αἵη ΄ 8ησθ68 
Ῥι]ά6ῦ, --- Ώετεε]ρο 6ορεπβαίᾳ 46β 
εάαπκαοηυς ΙΓ 998, -- κέλετ᾽ Ο)- 
1εκζ: Λαόν, να]. 606. Βίπη: ϐ8 
196 ΊἨπι ππαΏγ]ος Ἠτηρο ταῖς ἆθτα 
-Καπαρία. 

509 ἔ, Ζαπι εάαηκεπ νο]. Ι 104. 
τοῦδε 815 416β86Υ (νόου): ἆαβπαο] 
φιᾶχάο ἀῑε αἴπ[βοιε Ἐβρεχκερθβθ ἴπῃ 
Ιπ8, σεηῖ 6η, 4ᾳ5 ἀεπιβε]θει τοτ- 
σεβεἰρίο  (ᾳαπι) πεὶσῦ ἀῑο Ναο- 
πγκαηρ ἀς Κοπιροτα[ῖν», ψ]ε ἕ 188. 
-- μῖξαι: νβ]. Υ 94. --- χεῖράς τε 
μένος τε: τα 7, 602. 
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116 16. ΙΔΙΑΔΟΣ 0Ο. 

βέλτερον ἢ ἀπολέσθαι ἕνα χρόνον ἠὲ βιῶναι, 
ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐν αἰνῃ δηιοτῆτι 

ὧδ᾽ αὔτως παρὰ νηυσὶν ὑπ ἀνδράσι χειροτέροισιν.« 
ὡς εἰπὼν ὤτρυνε μένος καὶ Θυμὸν ἑκάστου. 

ἔνθ᾽ Ἕκτωρ μὲν ἕλε Σχεδίον Περιμήδεος υἴόν. δ16 

ἀρχὸν Φωκήων, Αἴας δ) ἕλε 4αοδάμαντα 
ἡγεμόνα πφρυλέων. ᾽ἄντήνορος ἀγλαὸν υἱόν' 
Πουλυδάµας ὃ᾽ Ότον Κυλλήνιον ἐξενάριξεν. 
Φυλεΐδεω ἔταρον, μεγαθύμων ἀρχὸν Ἐπειῶν. 

τῷ δὲ ΙΜέγης ἐπόρουσεν ἰδών' ὃ δ᾽ ὕπαιθδα λιάσθη ὅλ0 
Πουλυδάµας. καὶ τοῦ μὲν ἀπήμβροτεν' οὐ γὰρ Απόλλων 

εἴα Πανθόου υἱὸν ἐνὶ προμάχοισι δαμῆναι" 
ΛΑ 2 Δ 

αὐτὰρ ὃ ὔ γε ο. να μέσον οὕτασε δουρί. 

δούπησεν δὲ πεσών, ὁ δ᾽ ἀπ᾿ ὤμων τεύχε’ ἐδύλα. 

τόφρα δὲ τῷ ἐπόρουσε «4όλοψ αἰχμῆς ἐὺ εἰδώς., 535 

4αμπετίδης, ὃν 4άμπος ἐγείνατο φέρτατος ἀνδρῶν, 
4αομεδοντιάδης. ἐὺ εἰδότα Βούριδος ἀλκῆς' 

ὃς τότε Φυλεῖδαο μέόδον σάκος οὕτασε δουρὶ 

'ἐγγύθεν ὁρμηθείς' πυκινὸς δέ οἳ ἤρκεσε δώρηήξ. 

611. βέλτερὀ», υῖο ϱ 8Ι. Χ 129. 
ἕ 2855. Ῥεαιϊπάεπᾶθε Αβγπάείοη. --- 
Ώιο Ῥείάεπ εχείθη ταῖς ἡ --- ἠὲ (αι 
--- αι) εἴπιπᾶαν επρερεπᾳεςίε]]νεπ 
ΤηβπΙάνο οπιννΙο]ε]η ἆεπ Βθστίβ 
εἴπθβτακο]μεπ ἘπίςομδιάπηρεκαπΙρ{[εΒ 
απᾶ Ῥή]άεπ Ζπ8απΙπεη ἀδ Ῥαρ]ε]ῦ 
Ζα βέλτερον, ἄαρερει Ι9ῦ ἢ 619 -- 
φιιαπι παςὮ ἀεπι Κοπιραχα ϊν. --- 
ἕνα χρόνον θἵππια] --- ἆπαξ µ 250, 
σε]δτύ 7 Ῥοϊάθι ΠπΠπΙΊνεη, νΥβ. 
Ν 800. η 826. 1 808, πι θεσεπβαῦ” 
Ζτπ δηθὸ 519. [Απααις.] 

612. Ἠτείοι ἨειπϊεοἨ Ξ- µ ὃδ1, 
2ηειίοθβ -- Ν 6085 παπά αοηεῦ. --- 
στρεύγεσθαι, αἰ]πιάλ]ο]ι βἰοι απί- 
τ6ἱΏ6η Ι8886Η. 

619. ὧδ᾽ κο, πὶθ ψϊχ 65 Ὀἱβ ]εἰσί 
ἴπαπ, αὔτως πΧ 89, 9Ἠπ6 Ετ{οΙᾳ, 
ομπα ἆαΐ5 οἶπο Ἐπίδοπαϊιάαηπρ Ἰετ- 
Ῥοϊσοε[ήμτο νητά. 

514 -- 500. 
Υ. ὅ1ζ-- 691. Βἰησε]κἄπιρίθ. 
ὄ16. Σχεδίον, νειβδομϊθάςπ ΥΟΠ 

ἆθπι Β σ1τ οιψἈληίθη. -- Απο Ιπ 
46η {οἱσοπάθι Κἄπιρίεη βπάεῃ ψτ, 
πθ β6Ίλοη 488, Ἰκοῖπο ρασ ππες, 

ἀαίς ἀἱο σι]θοΠίδοπεπ Ἠε]άεα απ 
ἄθπ Βομίβεη αἴεμθιπ: νσ]. 620. 634, 
νιε]πιεμτ Ώα θε στ οἶπε τεσε]τασ]ία 
Βοπ]ασΠό νοτ ἄεη ΒομΙβθη, να]. 684. 
666. [Αημαπς.] 

617. πρυλέων ἀετε α[ακάπιρίος. 
618. Κυλλήνιον απς ἘΚΥ]]επο ἵπ 

Ἐ]Πε. 
619, Φυλεῖδεω Μεσεε: Ν 691. 
690. ὕπαιθα λιάσθη, πῖο Φ 9ὔ6. 
629, Ώοι Ὀἱολίεν αοἩειπί ῬαπίποοἙ 

αἱ Ῥνγιοβίεν ἆεβ ΑΡρο]]οη αΠΖΊΒΕΗΘΗ, 
πο Ὑοχσι Απ. Π 919. Υρι. σα 
1’ 146. 

6589. 2νγοῖίθς Ἠαπαϊείίο]ι -ξ Π 591. 
694. Ἄψεϊίος Ἠεππ]βίῖο] -- 7 38. 

Χ 968. 

ὤρθ. Ῥεν ΒΠάαπρ αμπετίδης 
Ἠοσί ἀῑο Ναπιεπδ[οσπῃ {άμπετος οὖθε 
4αμπέτης 7α τιπᾶε, απθ 4εχ άμ- 
πος νοχ]κϊνσί 16ξ, Νίο ἄλκιμος 8118 
᾽λκιμέδων. Λάμπος: 211 114. γρ]. 
Υ 25τ Β. [Απμαπῃ.] 

6ρτ. εἰδότα --- ἁλκῆς -- 4 πι0. 
ὔῦρ8 -- Ν 6406. Η 2508. 

509, Ἐγτείον Ποπαϊβθῖο -- Ν 6562. 

Φορ κας 

ώδαρά.. 

μπω Ἡ 

4 

| 



16. ΙΛΙΑΔΟΣ ο. 11τ 

τόν ῥ᾽ ἐφόρει γυάλοισιν ἀρηρότα' τόν ποτε Φυλεὺς ὅδο0 
Ἴἤγαγεν ἐξ ᾿Εφύρης, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος" 
ξεῖνος γάρ οἳ ἔδωκεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Ευφήτης 

ἐς πόλεμον φοθέειν δηίων ἀνδρῶν ἀλεωρήν ' 
ὅς οἱ καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὺς ἤρκεσ᾽ ὄλεθρον. 
τοῦ δὲ Μέγης κόρυθος χαλκήρεος ἱπποδασείης 5956 

κύμβαχον ἀκρότατον νύξ᾽ ἔγχεῖ ὀξυόεντι, 

ῥῆξε δ᾽ ἀφ ἴππειον Λόφον αὐτοῦ πᾶς δὲ χαμᾶζε 
κάππεσεν ἐν κονύῃσι, νέον φοίνικι φαεινός. 

εἷος ὃ τῷ πολέμιξε µένων, ἔτι δ᾽ ἔλπετο νίκην, 
τόφρα δέ οἳ Μενέλαος ἀρήιος ἦλθεν ἀμύντωρ, 640 

στῆ δ᾽ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθών, βάλε δ᾽ ὤμον ὄπισθεν' 
αἰχμὴ δὲ στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα, 
πρόσσω ἰεμένη' ὁ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐλιάσθη. 

τὼ μὲν ἐεισάσθην χαλκήρεα τεύχε᾽ ἀπ ὤμων 
συλήσειν' Ἕκτωρ δὲ κασιγνήτοισι κέλευσεν 5456 

πᾶσι µόάλα. πρῶτον δ᾽ Ἱκεταονίδην ἐνένιπεν 

ἤρκεσε 9 ώρηξ ΞΞΝ 971, νβ]. Ο 5584 
ἤρχεσ᾽ ὄλεθρον. 

65ο. γυάλοισιν: τα Τ' 959. 
ἀρηρότα {οβῦ Ζαβαπιπεησε[ῆσί 
πας ἄεπ Ῥ]αϊζεα, ᾱ-. 1. ταῖς {δεί 7π- 
ΜμπηπησηροΕἤρίοι, Ῥ]αΐίεῃ. 

681 -- Β 659. Ἐφύρης ἵπ ΕΙ: 
α 269. β 808. 

598. ἐς πόλεμον φορέειν: νο]. 810. 
-- δηίων -- ἀλεωρήν -- Μ ὅπ. 

6894, Ζνεῖζεε Ἡοεπι]Ιβοὴ Ξ- Ν 440. 
Ῥιε Ἐιᾶπ]απο Κκεμτοζα 629 Ζατῦο]ς, 
οἵ εὔμίβοπει Γαῇϊν. 

598. τοῦ Ώο1]οΡςε. 
656, κύμβαχον 41ε ἨεΊπι ὂ]- 

παπα, ἀκρότατον Ζα οΏεχβε, ἆ.]. 
4επ ορεχεῖοη ΤεΙ! ες Ηομανδ]δηᾳ. 

687. αὐτοῦ Ῥεπϊε]ό εἶοὶ απ κύμ- 
{ν. -- πᾶς, ἆετ λόφος. Ἐβ Ιδί 
16; ταῖς ἸΓαλτβοποαϊπ]ο]]καΙς οαἶπο 

Ῥαβοπάσθτο Ατί ἆεπ Ἠε]πιραβοι απ{ 
4ἱε Καβγρο απ{ζαθεῦπεη ΑΠΖΙΠΕΗΠΙΕΗ, 
1η ἀει /αῖβα, ἆα[ς ἆθτ ΒαβοἩ γοη 
εἴπογ απ{έ ἀῑο Καρρο απ{σεβείσίεπ 
Ἐτοηπγσοτῦμτο σορΏῦσό πατ. Ὠϊθςθ 
Ἡδητε Κοππζο Ι6Ιο]ιό Ζετβοαπιεῦέετί 
ππᾶ Ἠϊεάπτοι ἆειτ Βπδοιμ αὐσε]δεῦ 
ψιθτάεη, πᾶ]ητεπά ἆατ εοηεύ επ 
Ῥαβο] ναροπάθ Ῥῆσε], 1π ἆεπι ἀῑε 
Ὑγιάρταίαπάρκτα{ ἄοί Καρρε Κα]πηῖ- 

π]θγύθ, ἴπ κοΠάθτογ ἩΓαῖκο Ῥο{εείϊσί 
ναΥ, αἱ5 ἀαί5 ϱς ἀπτοῃ 6ἴπθΘη ΠΑΠΖΘΙ- 
βἰο[5 Πᾶδίθ αὈρο]θαί πγοτᾶση Ἰκὔππθῃ, 

658. Επείε» Ἠεπ]εῖομ -- Μ 35. 
νέον φαεινός, αι] ΕτΙ ο] σε{άτοῦ, 
νο]. 4 141. 
5δ9. ὁ Ώο]ορε, τῷ Μορεβ. - 

μένων αἴαπάλα]έοπά, --- ἔλπετο 
νίχην -- Ν 609. 

640. οἳ Μερο». -- ἦλθεν ἁμύν- 
τωρ: 7α 5 449, 

ῦ41. στη Ρίβ λαθών -- 4 251. 
649. διέσσυτο μαιμώωσα --- ΞΞ Ἡ 6061. 
548. πρόσσω [εμένη, το]. 4 ὅτο 

ὄρμενα πρόσσω, ατ]Ἀα{ογῦ μαιμώωσα. 
-- Λιάζοµαι Ἠϊθ6ι, πο Ύ) 418. 450, 
ἨΙπβΙπ]κθεη. 

ὄ44, ἐεισάσθην: τα 416. 
δ45, συλήσειν: 5οπβῦ ψητά πΒο]Ἡ 

Ύεχρεπ ἆετ Ῥεπεραπο νοπι Βπζι- 
ταπα τοσε]πιᾶ[αισ ἀας5 Ρατύιοίρ, π]ομ{ 
4εν Την, σαπι Απεάταοικ ἆθβ8 
Άποοε]ε νειψαπάῦ. --- πασιγνήτοισι 
Ῥορταιίς Ἠϊ6ν Ίπι πθιίθτοη ΒΙΠηΘ 
απο ἀῑο Ἡοξίαοτη ταῖς, ἆθππ ἸΜε- 
Ἰαη1ρρος) αΐετ Ἠϊκείαοη 180 θἵπ 
Βταάετ ἆθςε Ἐτίαπιος: νρ]. Υ 95τ Π. 
[Απ]μαπρ.] 

546. πρῶτον Υοχ 81]16Ἠ. 
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ἴφθιμον Μελάνιππον. 

16. ΙΛΙΑΔΟΣ ο. 

ὁ δ᾽ ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς 

βόσκ᾽ ἐν Περκώτῃ, δηίων ἀπονόσφιν ἑἐόντων 
αὐτὰρ ἐπεὶ «4{αναῶν νέες ἤλυθον ἀμφιέλισσαι, 
ὢψ εἰς Ἴλιον ἦλθε, µετέπρεπε δὲ Τρώεσσιν, 5560 

ναῖε δὲ πὰρ Πριάμω, ὃ δέ µιν τίεν ἴδα τέκεσσιν' 
.] 2Η 

τόν ῥ᾽ Ἔμτωρ ἐνένιπεν, ἔπος τ) ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν' 
υοὔτω δή. Μελάνιππε, µεθήσομεν; οὐδέ νυ σοί περ 

ἐντρέπεται φίλον ἦτορ ἀνεψιοῦ κταμένοιο; 
οὐχ ὁράας, οἷον «4όλοπος περὶ τεύχε᾽ ἔπουσιν: 566 

ἀλλ᾽ ἔπευ' οὐ γὰρ ἔτ ἔστιν ἀποσταδὺν ᾽άργείοισιν 
µάρνασθαι, πρίν γ᾿ ἠὲ κατακτάµεν ἠὲ κατ ἄκρής 
Ἴλιον αἰπεινὴν ἑλέειν κτάσθαι τε πολίτας." 

ὡς εἰπὼν ὃ μὲν ἠρχ), ὁ δ᾽ 
᾽ργείους δ᾽ ὤὥτρυνε µέγας Τελαμώνιος Αἴαρ' 

ή «2. 
ἅμ ἔσπετο ἰσόθεος φώς. 

560 

ὦ φίλοι, ἀνέρες ἔδτε καὶ αἰδῶ δέσθ᾽ ἐνὶ θυμῶ. 
ἀλλήλους τ᾽ αἰδεῖσθε κατὰ κπρατερὰς ὑσμίνας. 

αἰδομένων ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται' 
2. 3 

φευγόντων δ᾽ οὔτ ο κ 

ὡς ἔφαθ). οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι µενέαινον., 
2 - 2 2 / 2 

ἐν δυμῶ δ΄ ἐβάλοντο ἔπος, 

δ4τ. ὄφρα μὲν, πο 5οπβῦ εως 
μέν, Ἰπ ἀεπιοπείτανετ Βεάευιίαπς 
56ο Ίαηςσθ2, 5ο παχ Ἠϊ6ς, πηιτὰ 48 
πᾶμοι Ῥοεφὐϊπαπης 4πνοἩ ἆθπ επ. 
808. δηίων --- ἐόντων. 

548. βόσκ᾽: 7α Β 851. -- Περ- 
πώτῃ: Ζα Β 896. 

549-- 661 -- Ν 1Τ4---1Τ6. 
668. οὕτω δή: τα 3901. -- οὐδέ 

νυ σοί περ -- α 9, ϐ 901, απἆ 
βε]ρεί ἀῑν π]οπί εἵππικ]. 

δσ4. Ἐρίες Ἡοπιϊδίῖοι ᾱ α 00. 
ἐντρέπομοι, ΏΠΣ η 416β6ηπ Ῥοϊάςῃ 
Β{α]]οπ. --- ὀνεψιοῦ παῖῦ σεάεμηὔετη υ. 
[ΑπΠΠΕΗΡ. 

550. οὔχ ὁράᾳς, νο Ἡ 4486. ὦ 
108. ϱ 645. ἔπουσιν πηῖῦ περὶ, Πχ 
Ἠΐ6χ, βοπεί ἀμφί, βἶε] ΓππιπιΘ]η, 
ρεβο]λἈ[εῖς βἶπὰ πι, 

ὤδθ. ἀποσταδὸν πιαχ Ἠϊ6ς, π 
0άγεε. ἀποσταδά: ΥΕ]. Ν 365. Ρ 9156, 
6ερεπεα δ10 αὐτοσχεδίῃ- Ὄτα 
᾽Αργείοισιν αὈλάπρίς νοη µάρνασθδαι. 

σουτ. Ὑρ]. Μ 115. Ὠἱο Ῥεϊάση π{ 
ἀθπ ἹΚοττοβροπάἱθτοπάθη Ῥαχ{]κα]η 

Λέος ὕρνυται οὔτε τις ἀλκή.' 

50δὅ 

φράξαντο δὲ νῆας 

ἠὲ -- ἠὲ -- αι -- αμ εἴπαπᾶθι 
επίσεσεπσθεθε]]θει Μόσ]ομ]κείξεπ 
επἰπΙοκε]η, νο 511, ἄεπ Βεστβ 
ἀθ5 επ{β οἈ οί ἆθπᾶ οἩ Καπιρίθς. --- 
παταµτάµεν ΦπΡῬ]. ἡμᾶς. --- κατ 
ἄκρης: τα Ν τπτ. 

668. ἑλέειν, Βαθ]. Αχαιούς. --- 
πτάσθαι ΙΠ1. Αοτ. πιθᾷ, ἵπ Ῥαββίνθυ 
Ῥοαάειίαπρ. --πολίτας απαίβετ Β 806 
ἵηπ Ἡ. παχ που Χ 499. 

569 -- α α1ο. ΠΠ 052. 

5005 Ν 44 --- 881. 

561---564 -- Ε 529---683. 

561 -- 661. Ἀπεῖυες ἨαπιβίΙοΙ: 
νρι. Ν 191. 

606 -- Π 669. καὶ αὐτοὶ απ ο] 
86196, ΒΟΠΟΠ νοἩ 88]084, πιο οἶιπθ 
4ἱε Μαμπαπρ. 

666. φράξαντο: νε]. ΜΗ 365 απά 
ἀπίοπ. 618 πυργηδὸν ἀρηρότες, 8ἱθ 
βοἩ]οββοη βἶο]ὶ 6ης απθϊπαπάεν ἀπᾶ 
Ῥ]άθίοη 5ο 1π 1ηποπ Ενστϊεύαηβεν 
Ρ]6Ιοβτη οἶπο οἨσγπο Μαπθν, πέ 
ἀαι εἶο ἀῑοδ ΒομΙπε ἀθοκίθῃ. 



16. ΙΑΙΑΔΟΣ ο. 

ο, . δω 
ἑρκεῖ χαλκείω 

119 

ἐπὶ δὲ Ζεὺς Τρῶας ἔγειρεν. 
᾽Αντίλοχον δ᾽ ὤτρυνε βοὴν ἀγαθὺς Μενέλαος: 
.»άντίλοχ’. οὔ τις σεῖο νεώτερος ἄλλος ᾽άχαιῶν, 
οὔτε ποσὶν Δάσσων οὔτ᾽ ἄλκιμος ὡς σὺ µάχεσθαι' 5τ0 

εἴ τινά που Τρώων ἐξάλμενος ἄνδρα βάλοισθα." 

ὡς εἰπὼν ὁ μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν δ᾽ ὀρόθυνεν' 

ἐκ δ) ἔθορε προµάχων. καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῶ 
ἀμφὶ ἓ παπτήνας' ὑπὸ δὲ Τρῶες κεκώδοντο 
ἀνδρὸς ἀκοντίόσαντος' ὃ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἥκεν, στό 

ἀλλ᾽ Ἱκετάονος υἱὸν ὑπέρθυμον Μελάνιππον 
νισσόµενον πολεμόνδε βάλε στῆθος παρὰ µαξόν. 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῶ. 
᾽Αντίλοχος δ᾽ ἐπόρουσε κύων ὥς, ὃς τ᾽ ἐπὶ νεβρῷ 
βλημένω ἀἴξῃ, τόν τ᾽ ἐξ εὐνῆφι Βορόντα 680 
Βηρητὴρ ἐτύχησε βαλών. ὑπέλυσε δὲ γυῖα" 
ὡς ἐπὶ σοί, Μελάνιππε, 8όρ᾽ ᾽Αντίλοχος μενεχάραης 
τεύχεα συλήσων. ἀλλ’ οὐ Λάδεν Ἕκτορα δῖον, 
ὕς ῥά οἳ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηιοτῆτα. 
᾽Αντίλοχος ὃ) οὐ μεῖνε. Δοός περ ἑὼν πολεμιστής, 586 

ἀλλ᾽ ὅ γ΄ ἄρ) ἔτρεσε θηρὶ κακὸν ῥέξαντι ἑοικώς, 

667. ἐπὶ Αάν. ἆασεσαπ, 66σ6Ἠ 
ἀϊε ἆάς ἕρπος Ῥιάεπάεη Αοπᾶσν. 

568. [Αημαπρ. 
στο. ΥΕ]. 113. ο ἀἄεπ Ῥειάθη 

οὔ τις --- νεώτερος, 5ρεοΙαίεγθι- 
ἄεπ 6Παάθτπ ταῖῦ οὔτε --- οὔτε Ἠαῖ 
ἆμς ᾳπεϊζο ἆεπ Κοπιραταξῖν {α]]επ 
Ίβθβεα πά ἀἱε Ὑετσιείοπαης πεί 
ὡς σὺ ππᾷ ἀεπι Ῥοβ]61ν απ ἆῑο Βήε]]ο 
σερεῖσῖ, 

ο οτι. εἰ -- που -- βάλοισθα 
Ἠαππδυηθα ία αἱ πη]άστο Έογπι 
ἄετ Απβοτάεταηςσ, τα Κ 111, Πατ 
οὔπα γοταηρθΒεπάθς ώλλα, πνοῖ] ἀθτ 
ὝαπεβςἩ ἄπατοἩ ἆθῃπ τοιἹουβο]μοπᾶθα 
(6εάαπΚκεπ τπτ {ε]ραν νοτροτεϊεεί 
Ι9ῦ, --- ἐξάλμενος: νβ]. 5τ8 ἐκ δ᾽ 
ἔδορε προμάχων. 

578. Ζπγεῖζες Η επιϊεΙοἩ: σα ἆ 496. 
9Τ4. Όπὸ -- 4 49Τ. 498. 
5πτ. ΕἘτείεος ΗἩαπαϊεῖο] -- Ν 186, 

2νγαῖζθ -- «ἄ 480. ϐΘ 191. 818. 
χ 88. 

678. [Απμαπρ.] 
στο, ἐπὶ πης Ὠαῦ.: ααξ --- σα. 

580. βλημένω Ῥαγίο. Αογ. «οσ1θ 
ε5 (τοπι ὀᾶσετ) ραοὐτοξίεν 186, 
απάθτε ἄας Ῥατῦ. Ῥοτε 4 4Π5. 

ὔδι, ἐτύχησε βαλών, νο. ἕ 884. 
Ὁρ 466 ἐτύχησεν ἑλίξας, 5] 11ο] 
5εἴτοί[ζεη Μαϊ: τσ]. 4 106 τυχή- 
σας βεβλήκειν. Κτ. Όι. 66, 4. --- 
ὑπέλυσε δὲ γυῖα -- ὉὍ {96, σα 
Ζ 2π, ραταἴα]ςεΙβομετ Γο]ποκαΐᾳ, 80 
ἀπ[ε πίοἩὲ οὗπα απ τὸν τ᾽ 580 
4ετ αθποῦν ἆθ ἘἨε]αξίνε σα οκ- 
Ρᾶππευ 148. 

ὅδδ. Ετείες Ηειπϊκο] -- Ε 618. 
λάθεν ος 86. Θορών. 

ὅδά---- Ρ2ὔπ. ῥα ἄθηπ, ἀῑθ Έο]ρε 
β6Ίπεχ Ἠγαμτπεμπηαπᾳ. ---. ἀντίος 
ἦλθε Δέων, πε 88. 7 64. 894, -- 
νὰ δηιοτῆτα παχ Ἠ16γ ππᾶ Ρ 9501. 

585 -- Ε ὅτι. 

686. ἔτρεσε Αο:. ετρτΙ{{ 4ῑθ 
Ἐ]αολ{, --- Θηρὶ ἐοικῶς --- ΙΓ 449, 
4 646. ἕ 81, νοι2ασβπεῖδ γοπι 
Ἰμόσοι. Ζαπι γετσ]αίσμ Ὑατρ]]. Άπ. 
ΧΙ 909 Π. 
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ὕς τε κύνα κτείνας ἢ βουκόλον ἀμφὶ βόεσσιν 

φεύγει, πρίν περ ὅμιλον ἀολλισθήμεναι ἀνδρῶν' 

ὧς τρέσε Νεστορίδης., ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ 
ἠχῇ Βεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο: 590 

στῆ δὲ µεταστρεφδθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων. 

Τρῶες δὲ Λείουδιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν 
νηυσὶν ἐπεσσεύοντο, «4ιὸς δ᾽ ἐτέλειον ἐφετμάς, 
ὅ σφισιν αἰὶν ἔγειρε μένος μέγα, Δέλγε δὲ θυμὸν 

᾽Αργείων καὶ κῦδος ἀπαίνυτο, τοὺς δ᾽ ὀρόθυνεν. 595 

Ἕκτορι γάρ οἳ θυμὸς ἐβούλετο κὔδος ὀρεξαι 
Πριαμίδῃ, ἵνα νηυσὶ κορωνίσι Βεσπιδαὲς πῦρ 
ἐμβάλοι ἀκόάματον, Θέτιδος δ᾽ ἐξαίδιον ἀρὴν 

πᾶσαν ἐπικρήνειε' τὸ γὰρ µένε µητίετα Ζεύς, 

νηὸς καιοµένης σέλας ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι" 600 

ἐκ γὰρ δὴ τοῦ ἔμελλε παλίωξιν παρὰ νηῶν 

Ὀησέμεναι Τρώων. «4αναοῖσι δὲ κῦδος ὀρέξειν. 
τὰ φρονέων νήεσσιν ἔπι γλαφυρῇσιν ἔγειρεν 

588. πρίν περ Ῥθνοί 6061. 
5869. Ζηεῖζες ΗεπαϊεΙοἩ -- 6 178. 

ἐπὶ 1Ἠπι πασῃ. 
590 « Θ 159. 

591 -- 4 595. Ρ114. στῇ πιαο]ζα 
Ἠα]{, Ῥ]16Ώ βἴε]θῃ. -- µεταστρε- 
φθείς ταῖς ἆθπι θεὶομό σοσεπ ἀἴο 
Εεἰπᾶθ. 

Υ. 699--604. Ζετας) ΑὈβιολίαπ 
Ῥο6εί ἆετ Πεϊιίαηπς 4εν Θοπ]αςλῦ. 

699. Λείουσιν Ῥϊ ὠμοφάγοισιν -- 
Ε Τ80. Η 3256. [ἂδπμαηυρ.] 

698. Ἐτείες Ἠεπι]είίοα: να]. 947 
ππά ΈΒ 1650. νηυσὶν ἐπεσσεύοντο 
εἰὔτπίαοη ἆεπ Ῥο]μ1[ίεηπ τα. 
Ώ]θρο ἸΓεπάππσ Καηππ πΙοης γοη 
εἴπθτα Βύπτπι απ{ ἀἱο Βοπιῇο απς 
πηπαθε]ρατετ Νάμα, πο ἆθει Καπιρε 
ἀοοῖ τοτμετ Ζα ἀεπκεηπ 186 (666), 
νοαχβίαπάεηπ πετάεηπ. Ὠίο οτί 
ΠΙ8ΟἨεπ ἆεπ Ἑππάτασ]κ, αἱς οὗ ἆϊο 
τοι οΌεπ ἴθρει ἀῑε Μαποεγ σεσαπ- 
6εη βεἶεπ ππᾶ ηπη 6θσ6η ἆαξβο1Π8- 
Ίασ6χ νοχευἈγπιίθη: νσΙ. 847. --- 4ιὸς 
-- ἐφετμάς: νρ]. 9855 Ἡ. 

ὔ94. Ὑσ]. ο82. -- θέλγε: τα 829. 
696  Μ 114. 

50Τ. κπορωνίσοι σεκτὔπιπις, 
βο]ιπο1{0,. Ῥα8δ Εριπείοῃ 

Β6” 
ΥΘΣ- 

σεσεηπᾶχΏΙρύ ἀἷο σεΏοσεπο ΙΗπίο, 
ψε]ο]α ἆθτ σαππ6 Βεπιβεκὂχραι ταῖς 
βεἴπεπ ἨοςἩ επιροιτασεπάαεπ Επάεπ 
Ῥ]]άείθ. --- Φεσπιδαὲς πῦρ, ἄθοτα]] 
πα γεχαβο]β]παίς, πο ξί]σ Γ]ΑΤΊΤΙΘΠ- 
465 Εετθτ. 

698. ἐξαίσιον ἄδει ἄαδ ταοΒῖε 
Μα(5 Ἠϊπααβρε]μεπᾶ, τια[5]οβ. Ῥϊ6ε 
8 πγεηίρετ ἆἱο αἱ]σεπιθῖη ῥϱθ- 
Ἠα]ίεπο Βϊίε ἆετ Τπαείς αε]ρεῦ 
4 608--. 510, αἱ ἆἄθπ ἀϊθβετ σα 
Εταπᾶο Πεσεπάςη ἨΓαπβοἩ Αολπῖ]]ε: 
νρ]. 4 409 Β., 

699. πᾶσαν 1π ΊἨτεπι ϱαηπθη Ότι- 
{αησο, γο]]εινπά1ς. --- τὸ πεῖςῦ 
απ 4επ {ο]σεπάεη ΤηβπΙζῖν ἠδέσθαι 
Ἠϊπ, πο Ἐ 6656. Ρ 404. --Ώ8ς Απ- 
7ἤπάεπ ἆατ ΒομΙῇε βομῖεν Ζ6α8 ἆἃξ 
σεε]ρηποίο ΜΠΙεΙ ἆῑο Βϊο ἆθτ 
Τποίς νο]]εθᾶπάϊσ σα ογ[ ]]ο; ἆατ- 
απ Ἠα[ίο απο Αολι]]ς Απίδεταηρ 
Ι 6058 ρεἀθι{ζεῦ, 

600. ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι -- Ῥ 
646. ἕ 145, ἀοι Ζαβαΐῦς ος ΟχραπΠ8 
γοταἰᾶτ]κκ ἆθπ ῬΒοστιῇ ἀαιν ΝΙτ]κ]1ο]ι- 
Ἰκαῖς σεσεπᾶροεν ἆοτ Ψοτεῦε]]απᾳ. 

601. ΥαΙ. 69. 284 Ε. 
605. Υπ]. Θ ὔδι. τὰ φρονέων-- 

Ῥ 956, τα Ἑ 6θ4. 
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Ἕκτορα Πριαμίδην, µάλα περ μεμαῶτα καὶ αὐτόν. 

µαίνετο δ᾽, ὡς ὕτ ̓ ρης ἐγχέσπαλος ἢ ὁλοὺν πῦρ 6056 

οὔρεσι µαίνηται βαθέης ἐν τάρφεσιν ὕλης' 
ἀφλοισμὸς δὲ περὶ δτόµα γύγνετο, τὼ δέ οἳ ὕσσε 
λαμπέσθην βλοσυρῇσιν ὑπ ὀφρύσιν, ἀμφὶ δὲ πήληξ 
σµερδαλέον κροτάφοισι τινάσσετο μαρναμένοιο 

[Ἔκτορος αὐτὸς γάρ οἳ ἀπ᾿ αἰθέρος ἦεν ἀμύντωρ 610 

Ζεύς, ὕς µιν πλεόνεσσι μετ ἀνδράσι μοῦνον ἐόντα 

τίµα καὶ κύδαινε. 
ἔσσεσθ'' 

μινυνθδάδιος γὰρ ἔμελλεν 

ἤδη γάρ οἳ ἐπώρνυε µόρσιμον ἦμαρ 
ΠΙαλλὰς ᾽άθηναίη ὑπὸ ΙΠηλεΐδαο βίηφιν.] 

καί ῥ) ἔθελεν ῥῆξαι στίχας ἀνδρῶν, πειρητίζων. 616 

ᾗ δὴ πλεῖστον ὕμιλον ὅρα καὶ τεύχε᾽ ἄριστα" 
ἀλλ᾽ οὐδ)᾽ ὡς δύνατο ῥῆξαι, µάλα περ µενεαίνων΄᾿ 
ἴσχον γὰρ πυργηδὸν ἀρηρότες, ἠύτε πέτρη 

ἠλίβατος µεγάλη, πολιῆς ἁλὸς ἐγγὺς ἐοῦσα, 

604. Ὑρι. 5 8τ5. 

γ. ϐ60ὔ--655, Ἡσοεκίοι ὈτιολΏί 

ηταν α]]πιλΠῃπ]ιοι ἄεπ Νιάε- 
βζαπᾶ 4ειτ Αςομᾶςθτ, 

606. ὡς ὅτε νο θἵππικ]. 
Ῥαηρ.] 

606. βαθέης ἐν τάρφεσιν ὕλης --- 
Έ 6δδ. τάρφος παχ απ ἀἱθβεπ Ὀοδιάθῃ 
Φήα]]θη., 

607. ἀφλοισμὸς πἩγ Ἠ16γ. --- περὶ 
- Ἰίγνετο: νρ]. Υ 168. --- τὼ δὲ 
Ῥϊβ Λαμπέσθην -- Τ' 965 {. 

608. λαμπέσθην: 4 104 πυρὶ λαμ- 
πετόωντι ῥἐίπτην. -- βλοσυρῇσίν 
Ῥαβδοᾗμβῖς, ἁππκα]. Ὥετ ἆο- 
ἰγαβῦ σπα Λ]αμπέσθην, πὶοθ 4 108 Ε 
-- ἀἆμφὶ Αἀάνοατορ.: σα Ῥεϊάθη 
Φαο]ίθτ, τβ]. 643. . 

609. Ὑρ]. πα Ν 806. προτάφοισιν 
Ίοκα]ετ Ὠαΐδιν: απ ἆοηπ Βο]ἱ1]ᾶ επ. 

610---614. Τα ἀϊθδεῃ {άπ[ Ύοδγβεπ 
ετκαπηδεη ΑοπΏοηπ ἀἱθ ΑΙίεπ οἶπο 
πηπΏῦσθ ππᾶ ἆθπι Ζαβατιππεηηαπσ 
Ζαπι Τ6ι] ψιάετβρτεοπεπᾶε Τη{ετ- 
Ῥο]αβοῃ. ἆεας Ῥεβπάεί 519Ἡ πΙοβί, 
πο ἀπ᾿᾽ αἴθέρος γοταιβεεῦζῶ, Ίπι 
ΟΙσπιρ, βοπάσετη απ{ ἄεπι ΤΙάα: ππ- 
ΡερχθΙζΠομ. βΙπά ἀῑθ Ὑγοτία πλεόνεσσι 
μετ) ἀνδράσι μοῦνον ἐόντα 611: 4ϊε 

[Απ- 

Μοῄνίενταηπς ἆἀθ8β ἆθπι Ηε]ίογ Ῥ6- 
βοµιαᾷθπεπ ΈἩπήπιθβ ἆπιοῖί 95οϊπθ 
Κπνσο Τιαεροπβδάκαετ 5ἰαολί 1πι Ἰλ1άετ- 
αρτποἨ πας ἀ4ετ ὄ9θ---ὄθ8 αηρθβρθ- 
Ῥοποι ΑὈριοπί ἆθξ Ζ6ιβ. 

618. ἐπώρνυε, 1εβε Έοτπ πατ 
Ἠ16:, ἆοο]λ φ 100 ὤρνυε, Μ 145 
ὄρννον, ο ΗΡΙΗ ΠΕ ΜΗΗΣΗ - 
µόρσιμον ἦμαρ παν Ἠΐθ6τ απά κ1Τδ. 
Αἴμεπθ αἱθ Υο]]πϊεπετίη ἆθβ Βομ]ο] - 
βα]απ]]οης: τνοδι. Ύ 900 4. Χ 
915 Ἡ. 

614, ὑπὸ ΠΠ. βίηφιν, 8ο ητχ Ῥ]ες 
εἰαζῦ ἆθ εοπεῦ σοπΟ]π]επει ὑπὸ 
χερσίν; ἈὈτισθεια γοτριπάεὔβΙο] ἀϊεδθ 
Ῥοεώπιτωτηα. πηῖῦ ἆθπι 1π µόρσιμον 
επίπα]ύεπεπ ΒεοτΙβ ἆεε Ὀπίετ- 
Θ6ΠΘΊΑ, 

615. Ζποϊιίῖες ΠοπιϊβῦοἩ -- ΛΜ απ. 

611. Ἐπείθς Ηεπαϊκῖομ: νσ]. Μ 499. 
οὐδ᾽ ὡς πιαὶεῦ αα[ ἔθελεν ---πει- 
ρητίζων /ατᾶοκ παπά π]νάἁ ἆατοι 
μενεαίνων παοΠίτᾶσ]ο] ετ]άτ{ζετ, 

618. ἴσχον 516 Η1ε]ζεη Ῥήππαά. 
--- πυργηδὸν ἀρηρότες: ναι. Ν 169 
απᾶ Ο 566, 5αοΠΙοΟἩ Ν 150 Β., 
πια ιθταν είς η ΘΙΠΑΠᾷΘΙ σθ- 
βοἩ]οββδαἩπ, ἵηπ {θβσθβομ]οββεπες 
ΦΟ0ΠΔΥ., 
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ἤ τε μένει Λιγέων ἀνέμων Λαιψηρὰ κέλευθα 620 
κύματά τε τροφόεντα, τά τε προσερεύγεται αὐτήν '. 

ὧς «αναοὶ Τρῶας µένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο. 
αὐτὰρ ὁ Λαμπόμενος πυρὶ πάντοῦεν ἔνθορ᾽ ὁμίλῳ. 
ἐν ὃδ᾽ ἔπεδ), ὡς ὅτε κὔμα 8οῇ ἐν νηὶ πέσῃσιν 
λάβρον ὑπὸ νεφέων ἀνεμοτρεφές' ἡ δέ τε πᾶσα 625 
ἄχνῃ ὑπεκρύφθη. ἀνέμοιο δὲ δεινὺὸς ἀήτη 
ἱστίω ἐμβρέμεται, τροµέουσι δέ τε φρένα ναῦται 
δειδιότες' τυτθὸν γὰρ ὑπὲκ Βανάτοιο φέρονται" 
ὡς ἐδαΐξετο θυμὸς ἐνὺ στήθεσσιν ᾽άχαιῶν. 
ο ὕ γ᾿ ὥς τε Λέων ὀλοόφρων οονες ἐπελθών. ϐ680 
αἵ ῥά τ᾽ ἐν εαμενῇ ἕλεος πο νέµονται 
µυρίαι. ἐν δέ τε τῇῆδι νομεὺς οὔ πω σάφα εἰδὼς 

δηρὶ ο ἔλικος βοὺς ἀμφὶ φονῇσιν' 
ἦ τοι ὃ μὲν ο μ. καὶ ὑστατίῃσι βόεσσιν 

αἰὲν ὁμοστιχάει, ὁ δέ τ᾽ ἐν µέσσῃσιν ὀρούσας 

620. αι. Ἐ 1τ 
πᾶ]{. 

651. Ετείζες Ηεπιδίῖσεῃ: το]. Υ 290. 
τροφόεις ἵπ Ἡ. παν Ἠϊ6χ. --- προσ- 
ερεύγεσθαι ηττ Ἠ16γ. 

625 -- Ε 5ρπ. Ρο Ὑγετρ]είομθ 
606 Εἔ. παπά 618--6595 τεταπβδοεµματ- 
Ἠσβεηπ ἆῑο πΙθοάσετπο]ίεη νετ- 
σοαῦ]ίσπαπ Ύδγεασπο Ἠεξίοτε αῑε 
ἘὭσϊποπ ἆετ Αομᾶετ τα ἀπτοῃ- 
Ῥτοσμεπ. Ὠϊαο {ο]σεπάεπ 624--629 
ππᾶ 680---656 αἴθ]]εη ἵπ Ζποαῖ 61ΙἩ- 
σε]ηεπη ΑΚίεη ἆατ, πθ ἀἁπτοὮμ ἆεπ 
νη]άθιπ Απβζινπι ἆθβεε]ρεη 1πτ Μαΐ 
Ζαεγεῦ αικοπετο απᾶ ἆαπηπ σε- 
Ῥτου]θι νητά Ὦϊ5 Ζαν υιάετείαπἆς- 
Ίοβεπ ΕἸασβί, 

629. λαμπόμενος πυρὶ, πάντοΏεν: 

σσ. 194 ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο 
εἴκελος αὐγῇ ἢ πυρὸς αὐθομένου ἢ 
ἠελίου ἀνιόντος. 

624. ὡς ὅτε, πο 606. 

γετᾳ]εΙοἩ 981 ἤ, 
6256. λΊάβρον ρΥλά κα δῖν: παῖὲ Ὁπ- 

μένει 5ἴαπ ᾱ- 

-- Ζπαπι 

σοβ{ῆτι. -- ὑπὸ νεφέώων απῖςθν 
ἄσοπῦ]κ, νοπ ἆετ Ῥορ]ειισπάση 
Όταασμα, ἆα ἆἀἱο ἸΝο]καπ Ῥίγπι 
Ῥτίηραη: «ἆ 918, ἀἱο ἸΙπᾶο αἲβ 
4επ ὝΜο]κεπ ἍᾖἸΠεγνοτβύϊτπιεη: Έ 
145. -- ἀνεμοτρεφές παν Ἠϊεν αππᾶ 
4 256. 

685 

606. ὑπεκρύφθη, ἆει Αοτὶαῦ Ῥ6- 
Ζ6ἱεἈπεῖ ἆθπ πιοπιεηίαπενπ Εἰπίτιςε 
4ετ Ἡαιρίπαπά]ππςσ, νο Ύ 168, ἀῑε 
4απη {ο]σεπάεη Ἐταθεεπίία ἀῑε Ῥθ- 
σ]εϊίεπάεη παπά 1ο] ἀαταπεο]μ]]ο[ξε- 
ἀ4επ ἀαπετπάεηπ Νεβεπαπιείᾶπάθ. --- 
δέ Ίαν τοῖς δ(ς)εινός, πε 6198. 
δεινὸς ἀήτη: Ἐν. Ρι. 29, 9, 1. σι]. 
ζα Ἡ 254. 

627. ἐμβρέμεται πα Ἠϊ6χ,. --- 
φρένα ἆει Βίηπσα]αχ Υοη ΠΙΘΗΥΕΓΕΗ. 
νις 8 191. 

6028. τυτθὸν πχ πι]ῦ σοεηαπ6Υ 
Νοῦ. -- ὑπὲκ ἀαταπίετ πθςσ., 818 
ἀθπι Βετοαῖο], να]. Ε 918. 

629 -- Ι86. Ῥεχ Υετσ]αῖοι σεέ 
απ5 γοη ἆθντ Υεταπβδομαα]Ιομαης ἆθν 
ἨΤποπε ἆθβ Απδίατπις (654) απᾶ 
βα]1α[δ6 ταῖς ἆθπ ἀἴθβεπι Γο]σεπάςη 
Ἠπκπησοπ απξ Ῥαϊίεπ ἄθτ Αολᾶθτ: 
τα Ε 8. Μ 15Ι. 

650. 6ὅ γε, ἀΐθβες Βαο]ο]κέ Ῥ]οῖρε 
ομπο Ὑσδτραπι: ἆετ εάαπκο πη]τα 
εγεί 656 ΕΠΓΖΘΠΟΠΗΠΛΘΗΑ. -- βουσὶν 
ἐπελθών: ναι. Κ 485. 

651. Ὑρ]. 4 488. εἴαμενή ην απ 
ἀϊσδοῃ Ῥοϊάεν Ῥίε]]εῃ. 

058. φονῇσιν παν Ἠῖεχ ππὰ ΚδδΙ. 
084. ὁ μὲν ἆοτ Ηιτῦ, 
05ὔ. ὁμοστιχάει παν Ἠϊοχ., 
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βοῦν ἔδει, αἳ δέ τε πᾶσαι ὑπέτρεσαν' ὡς τότ ᾽άχαιοὶ 
Θεσπεσίως ἐφόβηθεν ὑφ᾽ Ἕκτορι καὶ «4 πατρὶ 
πάντες, ὁ ὃδ᾽ οἷον ἔπεφνε Μυκηναῖον Περιφήτην, 
Κοπρῆος φίλον υἱόν. ὃς Εὐρυσθῆος ἄνακτος 

ἀγγελίης οἴχνεσκε βίῃ Ηρακληείῃ" 
ἐκ πατρὸς πολὺ χείρονος υἱὸς ἀμείνων τοῦ γένετ᾽ 

640 

παντοίας ἀρετάς, ἠμὲν πόδας ἠδὲ µάχεσθαι, 
καὶ νόον ἐν πρώτοισι Μυκηναίων ἐτέτυπτο' 

ὅς δα τόθ᾽ Ἕμτορι κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυάλιξεν. 
στρεφθεὶς γὰρ μετόπισθεν ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο, 06456 
τὴν αὐτὸς φορέεσκε ποδηνεκε’, ἔρκος ἀκόντων: 
τῇ ὅ γ᾿ ἐνὶ βλαφθεὶς πέσεν ὕπτιος, ἀμφὶ δὲ πήληξ 
σμερδαλέον κονάβησε περὶ κροτάφοισι πεσόντος. 
Ἔκτωρ ὃδ᾽ ὀξὺ νόησε, θέων δέ οἳ ἄγχι παρέστη, 
στήθεῖ δ᾽ ἐν δόρυ πῆξε, φίλων δέ µιν ἐγγὺς ἑταίρωνθδθ 
κτεῖν " οἳ δ᾽ οὐκ ἐδύναντο, καὶ ἀγχνύμενοί περ ἑταίρου, 

χραισμεῖν' αὐτοὶ γὰρ µάλα δείδιδαν Ἕκτορα δῖον. 

686. ὑπέτρεσαν ἴ]1ε]πεπ ἆανοΥ, 
νοτ ἆαθπι Τιόπει, Ζατῆᾶςσκ. ΌῬετ 
γετρ]εΙοἩ γοταπβομαπ]ολί ἀῑο α1]- 
δεπιθ]πεο ΕἸπομί Ιπίοὶσο ἆεν Ἐκ- 
Ίεσππς αεἴπθς 61ηΖ6]πε6τ ΑοΠᾶθιβ. 
γαι. 4 115 Ἡ, 

68τ. Βεσπεσίως, δε Αάγτ. παχ 
Ἠ]ετ, --- ἄιὶ: νο]. 694 {. 

640. ἀγγελίης αὈρίαη{ϐ, πηᾶδο. α158 
Ῥοΐοα: τα 1906. --- βύῃ Ἡρακληείῃ: 
Ζα Ἐ 688. Ἐπτγείμοις 1α[ς ἀθπι 
Ἠετακ]θβ αείπο Ααβντᾶσα ἆπτοι Κο- 
Ὄτεις ΠὈογπ]θζε]τα, σοι] οι ἆθῃπ πἹή- 
τη (εἰρατευ Ὑετκεαν ταῖς Ηοετα]κ]θβ 
{ἠγολίείθ, 

641. τοῦ αβ]ααν. Εεπεῖῖν, γοη 
ἄθπι, ἆασι α]9 Αρροβίξίοη ἐκ πατρὸς 
819 σοπα) γαΐθτ. -- Ζππι (6- 
άαπ]κεη β 216 Γ.: παῦροι δέ τε πα- 
τρὸς ἀρείους. 

642. παντοίας ἀρετάς: νᾳ]. ὃ Τ2ῦ. 
815, απ α]]ετ]εί Ὑοτᾶσαη, 
Εεγᾶσκοίέοι αἱ]ετ Αγ: ἀ4εν Ῥιατα] 
Ὥτπτ απ ἀἱθεεπ Βήε]]εῃ. --μάχεσθαι 
ο πῦ ἆθπι Αοοπβ. πόδας: τα 
4 2ὔ8. 

648. παὶ ἈποἨ, πγοπηί σα ἀμείνων 
παντοίας ἆ ἀρετάς ποσἩ δἶπ Ὀδβοπάσγου 
Ζτπσ ἵη Εογπ εἴπθρ αε]ρείιπάϊσεῃ 
Βαΐσες σο[ῆσί νηιτᾶ. 

644. πῦδος ὑπέρτερον: να]. 4290. 
Μ45τπ. 0491. --- ἐγγυάλιξεν, Ἱπάθπι 
6τ ἀεπι ΗεΚκίογ ἀῑο Μόδσ]ο]μ]κοαιῦ Ῥοί 
1ππ στα {0ΐὔθῃη. 

045. στρεφθεὶς τηῖῦ μετόπισθεν --- 
µεταστρεφθείς 691, εἸσεπ{]οἩ: γοπ 
Ἠϊπίαη ἘἨθτ. Ῥετιρ]ῃεζθρ νΙ]], Ἱτπ- 
ἄεπι ϱγ Βἶοά Ζαν ΕΙαπομο ποπάοε, 
ἄεπ Βομῖ]ά Ἠεταπι ππογίεπ, ἆαί[ρ 6Υ 
Ίητα 4επ Ἠάσκεη ἆθοκα, ἀαὈοί βθο(5έ 
ϱΥ βἷοἩ απ΄ ἆθπ Θο]ι(] ἀγπᾶ. [νου 
ἀἱ6βοπ 2α 7 118. --- πάλτο, ἀἱθβοι 
Ἀογ. πασ Πεν, Ῥτα]]ία, ὴ 9618 [8 
8, Ἡ. 

646. ποδηνεκέ᾽, παν Ἠϊει ππᾷ Κ 
24. 1τ8. Ἠϊθγ γοη οἴποπι Ώοϊπα]θ 
ΠΙΔΏΏΘΊΟἨΕΗ, ογΥα]εη Βομι]άθ. --- 
ἕρχος ἀκόντων, πὶο 4 191. 

04Τ. ἀμφὶ: πα 608. 
648. Ἠταίθε Ἡσπιιβθιοῃ --- ὦ 598. 

ϱ 645. Ὑᾳα]. 609. Π 104 ἔ, 
649, Ενεῖθςε Ἠσπιϊειοι -- Ἡ 590. 

4 548, Ἰπεϊθοι -- Ο 449. 

650. ἐν αἷς Απαφίτορμο σα στή- 
Φε: σα Ε 40. 

651. Ὑσ]ι. 4 241. ᾖΖψεῖιιοι Ἡο- 
πηϊβ]ο]ι --- 6 1925. 817. Ρ 459. 

662. χραισμεῖν: σα Ἐ 66. 
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εἰσωποὶ ὃ᾽ ἐγένοντο νεῶν. περὶ ὃ) ἔσχεθον ἄκραι 
νῆες, ὕσαι πρῶται εἰρύατο" τοὶ δ ἐπέχυντο. 
᾽ργεῖοι δὲ νεῶν μὲν ἐχώρησαν καὶ ἀνάγκῃ 6556 

τῶν πρωτέων., αὐτοῦ δὲ παρὰ κλισίῃσιν ἔμειναν : 
ἁθρόοι, οὐδ) ἐκέδασθεν ἀνὰ δτρατόν' ἴσχε γὰρ αἰδὼς 
καὶ δέος" ἀζηχὲς γὰρ ὁμόκλεον ἀλλήλοισιν. 
Νέστωρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος, οὖρος ᾽ἀχαιῶν. 
Λίσσεθ᾽ ὑπὲρ τοκέων γουνούµενος ἄνδρα ἕκαστον' 660 

ὦ φίλοι, ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῶ 9έσθ᾽ ἐνὶ θυμῶ 
ἄλλων ἀνθρώπων. ἐπὶ δὲ µνήσασθε ἕκαστος 

παίδων ἠδ ἀλόχων καὶ κτήσιος ἠδὲ τοκήων. 
ς 3 λ ο ιά Δ 

ἠμὲν ὕτεω ζώουσι καὶ ὢ 

τῶν ὕπερ ἐνθάδ᾽ ἐγὼ γουνάζοµαι οὐ παρεόντων 

κατατεθνήκασιν᾿ 

665 

ἑστάμεναι κρατερῶς. μηδὲ τρωπᾶσθε φόβονδε. 

γ. ϐ6ὔ8-- 619. Εἰποπί ἆετ 
Αολπᾶςει Ὦ1β σα ἆεῃπ Ζε]ΐει. 
Νθρβίοτς Μαμητεςἆθϱ. 

658. εἰσωποὶ: απβΙςοἩ{1ςδ, πχ 
Ἠϊθ6ς: ΒαΏ]εξέ ἵηπ ἐγένοντο 5ιπᾷ 16 
Αομᾶςετ, ἀῑεο Ὦἱ5 ἀαμῖιπ ἄεπ Έτοετη 
επίσεσεπ, αἱξο πό ἄεπι ΕΗήσκαι 
66ρεπ ἀῑε ΒομΙΠε σεείαπάεη Ἠαβεῃ, 
51ο αΏετ Ἰεῦσο Βϊοπίεπά πῦ ἀεπι 
6θειεμῖ ἆεπ Βεμιβεη Ζαπγεπᾶεῃ. --- 
περὶ ὃδ᾽ ἔσχεθον: ἀἱε Ἀπ[βειείεη 
ΦομΙἤε απιβοἸ]οββθη αἶθ, απι- 
{1ηπσθη βἷθ τῖησς. [Απμαηρ.] 

664, Ὑσ]. 3 πδ. Ἠϊεν Ῥεζεϊεμπεῦ 
αΏεχ πρὠται: 15 ἀϊιανοτάετβίεη, 
ᾱ. 1. απι ναϊθεεζεη ]απάθιησγᾶχίς. --- 
τοὶ δ᾽ 4ο ΤτουῬν. -- ἐπέχυντο, νε 
ΤΠ 996, ΘΙΡΟΔΒΕΘΊ 516 ΙΗΠΕΠ πα ςἩ, 
βἰγόπαιίεη πΠαςΗ. 

0ὅδ. καὶ ἀνάγκῃ: 7α 199. 
656. τῶν πρωτέων νοπ 4θ6ηπ τοῖί- 

ἀετβίαπτ, ἀετ Ατκοαι Ῥεϊπι Ῥταρει- 
Ἰαῖν πας Ῥεζασ ααπἲ ἀἄεπ 1π {θ- 
4απκαοη νοτγεεπγεροπάθη ἄεσεηεαίζ 
46εν απάθτεπ ἄταάθ. -- αὐτοῦ ἆα- 
β61056, απί{ ἆσπι 1πίο]σο ἆ4εβ Ζτ- 
τής]κπδίσποπς επτεΙιομίθν 
Ῥυπ]ζε, αἱδο Ἠϊπίετ ἆεπ νονάετεῦρη 
Βο]]βεηπ, πᾶ]ει ὈῬοβαάπηπας ἀανο] 
παρὰ κλισίῃσιν. 

067. αἰδῶς καὶ δέος: να]. « 456. 
6058. γὰρ Ἰαιεί ἀῑο Ετκ]άταηπς 

πὶοηί ἆες Ζα]είἰσί Ὑοτπετρεπεπάθη, 
ΒΟΠάΘΙΠ Υοη ἔμειναν 6ὔ6 οαἵη. 

Βίαπα- : 

659 -- οτῦ. 

660. ὑπὲρ Ὀοαι: Ἐτ. Ὀἱ. 68,28 Α., 
πηῖζς τοκέων, νρ]. Χ 988, ππᾶ σατ 
Ἐτκ]άταπς απὔεη 662 Ε.: ἀῑε ϱαπσε 
Βοεπππιαπσ Ζτ Λίσσεθ”. ---- γουνού- 
µενος Ἱπείϊπαάϊ1σείῦ Ε]επεπά: νρ]. 
σι Ι 588. 

661 -- 561. 

669. ἄλλων ἀνθρώπων οῬ]εκάνος 
επεῖν σα αἰδῶ. -- ἐπὶ Αάν. 
ἆαστ. 

668. Ἐταίες Ἠεπιϊεᾶο] -- ι 116. 
ἀλόχων, ἀει Ῥ]αταὶ ἵπ Ῥθσαρ απ 
ἀϊο Μεμισαπ] ἀαες βαρείς ἵπ µνή- 
σασθε. --- Βίπη: παχ -αρίθτο ἄεσεπ- 
νετ κ«ἴοπετο επο] ἆἀῑο Ἠειπικειτ 
ππᾶ ἆἀἱο Μόσ]ο]μκαιι οεπεη ἆθτ 
Ἐπτίσεη ππᾷ επτες Βθβίθσθς στι 6ἵ- 
{γεπεῃ. Ώαρθσεπ 180 τοκήων µνή- 
σασθε πθρεηπ 664 απ ἄεπ ἸΓαβθη- 
ταηπι ἀθςβ (θεοπ]αεσλίς σα Ῥεπίοπθη : 
γρ]. ω 608 µή τι καταισχύνειν 
πατέρων γένος. -- Ὑρβ]. Υεατρῖ]. Λη. 
Χ 2980 Ἡ. 

6064. ἠμὲν απᾶᾷ καὶ θηὔξρτθομθη 
οἰπαπάςτ, πο 610, 

666. Υρ]. 1 66, ἐνθάδ᾽ ἐγὼ γει- 
ῥαπάση ἴπι ἄορεπβαίζ απ οὐ παρεόν- 
των. 

066. ἑστάμεναι πρατερῶςΞξ 4410. 
Ν 66. -- μηδὲ τρωπᾶσθε, πβο]ι ἆθπα 
ἸηβπΙάν Ὀρεγραπρ ἵπ ἀἱθ ἀῑτεκίθ 
Πεᾶο, πο Ρ 51. 
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ὡς εἰπὼν ὤτρυνε μένος καὶ δυμὸν ἑκάστου. 
[τοῖσι δ᾽ ἀπ ὀφθαλμῶν νέφος ἀχλύος ὧσεν ᾽άθήνη 
Δεσπέσιον" µάλα δέ ὄφι φόως γένετ᾽ ἀμφοτέρωθεν, 

ἠμὲν πρὸς νηῶν καὶ ὁμοιίου πολέμοιο' 6τ0 

Ἕκτορα δὲ φράσόαντο βοὴν ἀγαθὺν καὶ ἑταίρους, 
ἡμὲν ὕσοι μετόπισθεν ἀφέστασαν οὐδὲ µάχοντο, 
ἠδ᾽ ὕόσοι παρὰ νηυσὶ µάχην ἐμάχοντο δοῇσιν.] 
οὐδ) ἄρ) ἔτ «4ἴαντι µεγαλήτορι ἤνδανε θυμῷ 

ἑστάμεν, ἔνθα περ ἄλλοι ἀφέστασαν υἱες ᾽χαιῶν' 6156 

ἀλλ᾽ ὅ γε νηῶν ἴκρι ἐπώχετο μακρὰ βιβάσθων, 
/ λ λ / / 2 / 

νώμα δὲ ξυστὸν μέγα ναύμαχον ἐν παλάμῃσιν, 

κολλητὸν βλήτροισι, δυωκαιεικοσίπηχυ. 
ρε ὧς ὃ) ὅτ ἀνὴρ ἵπποισι 

667 -- 500. 514. 

668---615. ἸἈθβίοτ Μαμπτεᾶο 
Ῥ]αιοί ααβα]]επᾶον Ἰεῖθε ομπθ 816 
/πκαπσ: ποσ] 676 εὔεπεη πηῦ Απβ- 
η8Ἠπηρ ἆθὈ Αἴαβ ἀῑο Αοπάετ Έθτη 
αἲ, ποΠΙπ 516 5ἶοπ γοτῃεγ σατῇς]κ- 
6εποσεπ. ῥΒἰαῦῦν ἆετ νοη ΊΝΘΒΙΟΥΡ 
Ἠεάο σα οτπατεπάεη Ὑήτκαπα 
{ο]σθι ἆἱδ βοποηπ του ἄεπ ΑΙίεπ 
τεγποτίΘπεπ 1η ἆθπι Ζπβ8βΙΠΙΠΙΕΠΗΔΠΡ 
4εν Ετάλ]απς σαπ7 πηβεστεΙ]1ο]θπ 
Ύ, 668-- 618, πε]οῖο νοη ἀετ Ζετ- 
Αίτοαπηπςσ εἶπεν γετηϊ]]επάεη «6- 
π]]κορ ἆατοἈ Αίποεπε Ῥετίοπίεη, τοη 
ἄθπι ἀἱθ νοτμοετσεπεπᾶάε Επζᾶμ]απς 

Αποῦ αἰθ]πὸ 678 πό 
ἄετι Ῥο]σεπάεπ (616) ἵπ Ἠιτάει- 
βρταςσἩὮ, ἀα Καῖη Τ6ι 4ο; Αομᾶςι 
αασθηβ]ιο]]οῖι Κάπιρβο, 

668. νέφος ἀχλύος Ίο]κο ἀ4ες 
Ώππ]κοα]ς, ἀἱο6 γετλῆ]]επάοε ΊΜο]κε, 
τσ]. Ε 121. 

669. µάλα ἆπτολατβ, σ8η7. 
610. ὁμοιίου: Ζα Ν 868. --- πρὸς 

πη16 πολέμοιο, Ἰοκα]: τον ἆ4ετ Βε]ΐθ, 
αα{ ἀετ Βεϊΐτε ἆες Καταρ[σεὔπιπιείς. 

671. βοὴν ἀγαθὸν, τοι ΗεΚίοτ πα 
Ἠϊέν ππά Ν 128, σέσεη ἀ4επ τερε]- 
πηβ[βίσοπ (θρταποῖ ἆἄεπι ἈΝαπιεη 
παςἩσο5ἴθ]]{. --- ἑταίρους 1Ἠτα (.πςθ- 
{άτήεη. 

619. Νρι. Ν 98 Ε. 
618. Τα]. ι δ4. Ο 414. 

κελητίζειν ἐὺ εἰδώς, 

ὕς τ) ἐπεὶ ἐκ πολέῶν πίσυρας συναείρεται ἵππους, 680 

Α1άς ετπαηη{ 
νετίεϊιἀΙσί ἀῑθ 

Υ. οἶ4--θ695. 
β1οἈ απά 
Β 61446, 

674. ἤνδανε θυμῶ, 
[Απμαπς.] 

6156. ἔνθα περ, ΘΏΌ6η ἆα πο. -- 
ἄλλοι ἆῑδ αΠάετΗ. 

616. ὕιρια π]ομῦ ἀαδ Ὑενάθο]ς ἵπ 
46τ ερᾶδετεη Απεάσμπιης, 5οπάθιἩ 
παχ 0 Ὀοτάαεμαπσειπ πι Ψοτάςι- απᾶᾷ 
Ἠιπίενθεϊ]. --- ἐπώχετο, βολτ] οί 
ἄδροτ -- Ἠίπ, τρ]. 686. -- μακρὰ 
βιβάσθων -- Ν 809. Π 554. 

θΤΤ. ξυστὸν: τα 888. 
6078. βλήτροισι, παῖῦ Ἡα1[απ οἆθι 

Ἠάπσοπ, πατ Ἠ16τ. --- δυωπαιεικοσί- 
πηχυ παχ Ἠϊ6τ: Ηεκίοτς Ώρθοι πας 
εΙ{ Έλεν Ίαπς ὄ 8519. 

079. ὡς ὃ᾽ ὅτ π1ο εἶππια]. -- 
ἀνὴρ, ἆαξ Ὑειραπι Ζα ἀἴθδεπι Βτῦ- 
Ἰθ]ή {ο]σῦ οτε 688 παοα ἘΠπειΙθ- 
ταπσ ἀε5 ΒαΏ]ε]ίᾳ (ὁ δὲ). -- κελη- 
τίξειν πατ Ἠΐθν, νδ]. ε 81 κέληθ᾽ 
ὡς ἵππον ἐλαύνων. 

680. ἐκ πολέων πίσυρας, 81860 ηΒΟΙ 
ἀνδ[βα ππά ΤάομασχκεΙί ααερεδασοΏίε 
σ]εῖομα Ἠ9ββθ. Ώαπασῇ ππετάεη στ 
πηςβ οἵπθη τοίοπεη Οταπάρεεινσετ Ζα 
ἄεπκεῃ παῦαμ, ἀεν ζαµ]γείοβε Ώοββθ 
οπ{ ἀει ὙΓεϊιάς Ἠαῦ. Ἰεπῖσετ ψαἩτ- 
βεΠοαΙπ]ΙοἩ 1βΐ ἀἱο Ψοτγείε]]απρ 6ἶΠ6β 
εἰσεπίῃοπαεη ΚιππβίτεΙύθτε. --- συνα- 
είρεται, Οοπ]. Δον., σα Κ 499. 

πΙοθ π 28. 
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σεύας ἐκ πεδίοιο µέγα προτὶ ἄστυ δίηται 
λαοφόρον καθ; ὁδόν' πολέες τέ ἓ Βηήδαντο 

ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες' ὁ δ᾽ ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ 
θρώσκων ἄλλοτ᾽ ἐπ] ἄλλον ἀμείβεται, οἳ δὲ πέτονται" 

ὡς Α4ἴας ἐπὶ πολλὰ θοάων ἴκρια νηῶν 
φοίτα μακρὰ βιβάςε, φωνὴ δέ οἱ αἰθέρ 

αἰεὶ δὲ σμερδνὺν βοόων «4αναοῖσι κέλευεν 
νηυσί τε καὶ αλισίῃσιν ἀμυνέμεν. 

, 3 Ἀ / τα / / . 
µίμνεν ἑἐνὶ Τρώων ὁμάδω πύκα δωρηκτάων 

ἀλλ᾽ ὥς τ᾽ ὀρνίθων πετεηνῶν αἰετὺς αἴθων 
ἔθνος ἐφορμᾶται, ποταμὸν πάρα βοσκοµενάων, 
χηνῶν ἢ γερόνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων. 
ὡς Ἕκτωρ ἴθυσε νεὺς κυανοπρώροιο 
ἀντίος ἀίξας' τὸν δὲ Ζεὺς ὦσεν ὄπισθεν 

λ [4 / 2 λ Ἆ [νο 2 -” 
χειρὶ µάλα µεγάλῃ, ὤτρυνε δὲ Λλαὸν ἅμ αὐτῷ. 

685 
ο λα.) ἴπανεν. 

οὐδὲ μὲν Ἕκτωρ 

690 

6956 

αὖτις δὲ δριμεῖα μάχη παρὰ νηυσὶν ἐτύχθη" 

φαίης κ᾿ ἀκμῆτας καὶ ἀτειρέας ἀλλήλοισιν 

ἄντεσθ᾽ ἐν πολέμω" ὥς ἐδσυμένως ἐμόχοντο. 
τοῖσι δὲ μαρναμένοισιν ὕδ᾽ ἦν νόος' ἦ τοι ἄγαιοὶ ν. ί 

681. σεύας --- δίηται ἵπ Β6γε- 
σαησ εαῦσί (πήῦ ἆεντ Ε1[ΕεΙ, τσ]. 
ν 85) παπά -- 1853. 

6835. λαοφόρον παν Ἠ16Σ, 
685. Ετεῖθς Ἠσεπιϊςίο] -- ο 168. 

--ἔμπεδον ἀσφαλὲς αὐεὶ: να]. ν 86. 
ζαορ. Ν 141, εἶοηπετ οι πε Ε6Π]- 
ἐτιτί Ἱπππιογ {οτῖ. 

6684. οἳ δὲ πέτονται ραταϊακ6Ικομεν 
Ταεπαροτα]βα{2: πι ἈπΏταοπἆ ἀἷε Βοββθ 
4αἹππβίεσεη. 

686. ἐπὶ ἄδαι --Πῖπ, σα 616. 
686. «φοιτᾶν Ἠϊπ- απᾷ ἨΠετ- 

οἈτοαιίθη. -- αἰθέρ) ἵκανεν -- 
Σ 214. Τ'9π9, Ζα Ν 8δ9Τ. 

087 -- τὸ». σμερδνὸν, εοπεῖσμερδα- 
λέον. 

688. οὐδὲ μὲν αΏετ αποῖ -- 
π1ο]{, 

089. πύκα Θωρηπτάων -- π98Ῥ. 
4 917. 

690. Υρ]ι. Β 469. αἰθων, πχ 16 
Ρεϊνγοχῦ, 4εβ Α41εΤΒ, σ]ᾶπσοπά, 

691. ἐφορμᾶται πηῖξ Άσα, ΠτΙΣ Ἠ]ου 
αππὰ Ύ 461. 

693 -- Β 460. δουλιχόδειρος πχ 
ΔΏ ἀἴθεεῃ Ῥεϊάθη Βίθ]]θῃ. 

694 ε, ἀντίος ἀίξας. -- 90, --- 
ὥσεν ---χειρὶ μεγάλῃ, εἶπθ στοὈείππ- 
Πεμο Ὑοτείε]ππα, πο ἂπ Κθίπετ 
Ζυγείίεη Φἰθ]]θ. µάλα σα ὥσεν. --- 
Ὀπρερτείϊ{πεα ὮΤῬιεῖρῦ εί ἀϊθεει 
σαηπεπ Ειτζᾶμ]απρ Υοῃ 668 απ, π88 
4ἱε Ένοει τοι ἆετ ΕΙππαἨπιθ ἆθτ 
γετΙαβεοπεη νοτάετρύεη Ῥομίῆε στ- 
τήοκσεμα]ίεη απά πγε]οπες Ἠππάςτ- 
η] Ζαπια] Ηεκίοι επσεασεπσθείαπ- 
4εη Ἰαί, ἆαῑς ος Κείπθν ρειπσθΓθη 
ΜΠε]ε Ὀεάιχεο ἴππ γονπᾶτῖς σα 
ἰχοῖρθη. 

Υ. 696--τ26. Καπιρὲ αππι ἆ4β 
Φο]1{ξ θες ΒΕτοῦθβΙ1]808. 

696. αὖτις νοπ πθΊΘΠι, 16 πΒΟΤ 
Αιαβ’ Μαμπαηα δ156 Β, --- δριμεῖα 
πυς Ἠϊεν γοπι Καπιρίθ, εοηεί τοι 
ΑΠεκίοῃ. 

697. φαίης κε Ῥοϊεπας ἆον 
ΥειβαηφεπῃαΙς, ΟγεάΕγεδ, ννῖο 1920. 
-- ἀτειρής Υοη 61Π6Υ Ῥρεβον πυς 
Ἠ16χ ππς 1 2Τ0. 

698. ὡς: σι Ν 1898. 
699. τοῖσι δὲ, ον Ῥεῖάθα ΈΑΣ- 

(θε, μαρναμένοισιν πἰπηπαξ ἐμά- 
χοντο οτε Ὀεῖπ Καπτιρίο, 
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οὐκ ἔφασαν φεύξεσθαι ὑπὲκ κακοῦ, ἀλλ) ὀλέεσθαι, 

12τ 

τος 

Τρωσὶν ὃδ᾽ ἔλπετο θυμὺς ἐνὶ στήθεσσιν ἑκάστου 
νῆας ἐνιπρήσειν κτενέειν 8 ἤρωας ᾽άχαιούς. 

οἳ μὲν τὰ φρονέοντες ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν' 
"Έκτωρ δὲ πρύμνης νεὺς ἤψατο ποντοπόροιο, 
καλῆς ὠκυάλου., Ἡ Πρωτεσίλαον ἔνεικεν 

ἐς Τροίην, οὐδ) αὖτις ἀπήγαγε πατρίδα γαῖαν. 
τοῦ περ δὴ περὶ νηὸς ᾽4χαιοί τε Τρῶές τε 
δήουν ἀλλήλους αὐτοσχεδόν: οὐδ᾽ ἄρα τοί γε 
τόξων ἀωιὰς ἀμφὶᾳ µένον οὐδέ τ) ἀκόντων, 

ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ ἐγγύθεν ἱότάμενοι ἕνα Θυμὸν ἔχοντες τ10 

ὀξέσι δὴ πελέκεσσι καὶ ἀξύνῃσι µάχοντο 
καὶ ἑίφεσδιν µεγάλοισι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. 
πολλὰ δὲ φάσγανα καλὰ µελάνδετα απήσρεας 
ἄλλα μὲν ἐκ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ᾽ 
ἀνδρῶν μαρναμένων' ῥέε δ αἵματι - μέλαινα. 

2 ὅπε 

ἀπ᾿ ὤμων 

τι 

Ἕκτωρ δὲ πρύμνηθεν ἐπεὶ Λάβεν, οὐχὶ µεθίει 

του. ει. Ν 99. 
Τ0Ι. Τρωσὶν --- ἑκάστου: πᾶς] 

ἄθπι οἴμίεεπεηπ Ώαδν, ει νου ἆθετ 
6οήσει Ἠγεπάπης αὈ]λᾶπαί, 6Ιη τοη 
θυμὸς βρηϊηςΙβετ Θεπείῖν: νε. Ρ 
386 {. ἑκάστου --- µαρναμένοιιν. 

π05. γβ!. 6 182. Ἡ Απ. Ν 629. 
π08. ἐφέστασαν ἆλλ. 5ίαπθεπ 

σέσεπ οἰπαπάει, 1η απάθτεπι 
Εππο Ν 1389. Π 911. ή 
π08. ὠκύαλος (ἄλλομαι) 5οἳιπε]] 
οἶι]επά, -- Πρωτεσίλαον: ἩὮ 698 
ππᾶὰ Ν 681. 

ποθ. Ὑσὶ. Β τοι 8. 
ποτ. περὶ νηός ᾱ. 1. πι Καπιρίε 

ππι 5 ΡοΠΙΗ. 
Τ08. οὐδ᾽ ἄρα απᾶ π]ολῦ εὉθη 

(04), 1εῖσεῦ 4ἱε περαξῖνο Ὀτηδοβγεί- 
Ῥπηρ νοἩ αὐτοσχεδόν εἶη. 

το. ἀικᾶς, παχ Ἠϊου, εἰροπέ]]ο 
ἀας Ῥαποετίαιτεη, πὶθ ἀίσσω ΥΟΠ 
ὤποντες Εεῦταοιό νητά: Ῥοσεπ- 
5ομᾶφᾳο, --  ἀμφὶς, εσεηραῖα 
ἐγγύθ.εν ἱστάμενοι Τ10, βεβοπάετί, 
εἰπαηάεχ ἔετη εὐθ]ιοπᾶ, ---- ἀκόντων, 
Ἠϊεν αἱ ἨΓαχίέβρεστθο τοη ἔγχεα 
τ19 ππίεγαοπΙεάεπ, ἀῑθ Ζαπι Βἱοί8, 
πε Ζαπι πατε τεγψεπάεῦ νπτάεη. 
[Απλαπρ.] 

Τ10. ἕνα θυμὸν ἔχοντες -- Π 219. 
Ῥ 961. Ὑαι. Ν 48Ί. 

Τ11. δὴ παπππεἩτ. -- ἀξίνῃσι, 
πυχ Πεν απᾷ Ν 619, βτοιίῶχία. 

τι9. γαι. 219. 
Τ15. µελάνδετα, πα πετ, άαηπκεαι 

σοία/[αί: ἆετ πι Ῥερδίαπά απξ 
6ἴπεπι ὮΏτοπσεπεπ Βίαυ6, ἆετ 1π 
σ]ειομπιἈ[βίσεπ Ἐπίίετηπηπρεη τοῦ 
ΚΙείπεη Ῥτοπσεπεπ Βομθίρεηπ τπι- 
σθρεη παν. ΏΙε ἄπΙβοπεη ἆεπ Ῥολεῖ- 
Ῥεη νοτπαπάεπεηπ ΟβπΠΠσεη π8ΥΘΕΗΠ 
νιε]]αῖοπί ταῖῦ αππ]ς]εη Η ο]2βίσεῖἔεη 
αας5σθ{Π]]6, εοᾶαίΏ 4αει Βε]μπγετίρνᾶ 
νο ταῖς ἀππκε]η Βάπάθτη Ἱπιβεβαη. 
ΕΥΒΕΒΙΕΗ. 

τ14. ἐκ χειρῶν, Ἠεπη ἀἱ6 Ἠδπαα 
νοη εἴποπι {θϊπάΠσοπεπ Ἠπερε ῥε- 
ἐνοβεη γιτᾶειπ, ἀπ᾿ ὤμων, ΕΠΗ 
οἵπ Ἠιεῦ ἀἱε Βομα]ζετ απὰ ἀαπιαῖο 
ᾷα58 ὙΓεμτσεπηᾶπσα ἴταξ, αΏ νγε]οπετα 
4αδ Βομπετῦ Ἠ]πς. 

τ15. Ἐτείες Ηεπιρίοἡ Ξ- ὦ 501, 
Ρ1εν Ἠᾶπηροπ 419 θεπείῖνε παν Ίουἷος 
Απ φάσγανα ππᾷ πᾶΠετη 51ο ἄθπι 
αὉβο]αίεπ εταπομ. --- ῥέε --- μέ- 
λαινα - Υ 494, νρ]. 4 461. Θ 6δ. 

τ1ι6. πρύμνηθεν αἱ βεπιθίηβαπιθΒ 
Ο)]εκέ βοποϊ] σα Λάβεν (π ἀαπι. 
ΒΙΠΠθ εἶπθς ρατινεη σεπεῄβῖνε τρ. 
Τ04), π]θ Ζᾳ µεθίει γοταηρεβ[ε]]ό: 
Ῥαῖ ἀΐθβετ Βζε]]απσ Ὀπδυ ἀῑε Ἐοττθ- 
βροηβῖοη ἀ4εχ Υετρα]ρεστίβε Ῥεάραί- 
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ἄφλαστον μετὰ χερσὶν ἔχων. Τρωσὶν δὲ κέλευεν ' 
2, πο σ, 2 2 Ἆ ο / ελα ον - ΤΕ μΟἴσετε πῦρ. ἅμα δ' αὐτοὶ ἀολλέες ὄρνυτ᾽ ἀνυτήν 

νῦν ἡμῖν πάντων Ζεὺς ἄξιον ἦμαρ ἔδωκεν, 

νῆας ἑλεῖν, αἳ δεῦρο θεῶν ἀέκητι μολοῦσαι Τ20 

ἡμῖν πήµατα πολλὰ Ώέσαν. κακότητι γερόντων., 

οἵ μ ἐθέλοντα µάχεσθαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν 
2 / 2 2 / 2 ΄ ΄ / αὐτόν τ᾽ ἰδχανάασκον ἐρητύοντό τε Λαόν. 

ἀλλ᾽ εἰ δή δα τότε βλάπτε φρένας εὐρύοπα Ζεὺς 
ἡμετέρας. νῦν αὐτὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει." τοῦ 

ὡς ἔφαθ'., οἳ δ᾽ ἄρα μᾶλλον ἐπ᾽ ᾿ἀργείοισιν ὄρουσαν. 
Αῑἴας δ᾽ οὐκέτ ἔμιμνε' βιάξετο γὰρ βελέεσσιν' 
ἀλλ᾽ ἀνεχάζετο τυτθόν. ὀιόμενος Δανέεσθαι. 

δρῆνυν ἐφ᾽ ἑπταπόδην. Λίπε δ᾽ 
ὅ γ ἑστήκει δεδοκηµένος. ἔγχεῖ δ᾽ αἰεὶ ἔνθ᾽ ἄρ᾽ 

ἴκρια νηὺς ἐίσης. 

τοῦ 

Τρῶας ἄμυνε νεῶν. ὥς τις φέροι ἀκάματον πῦρ' 

βατ Ἠθτνοχ, νσ]. 4 615 {. Ἰνεῖεβ 
Ἠεπικας] -- Π πθθ. 

π1Τπ. ἄφλαστον, πατ Ἠϊ6υ, Κπαιαί 
Ζαν Ψετζεταηᾳρ 4εν ΑΡρ]ΐπε ἀθ8 Βρῖε- 
6ε]ε, Υβ]. πόρυµβα 1Ι 241. 

Τ18. οἴσετε Ππρεταῦ. ᾱε8 βε- 
ππ]πομίεπ Άον. -- ὄρνυτ) ἀντήν, 
ἀϊθβο Ὑγεπάππς παχ Ἠϊεχ, ἆοο]ι 5οπαέ 
ώρτο ἀντή. 

ΤΙ9. πάντων -- ἄξιον ἦμαρ εἴπαι 
αἱ]ος απ{πἹερεπάεη Ταςσ, ἆετ απβ 
Ἐχεαῖζ σιοερῦ Εν αἷ]ο Ῥϊεπετ απεσε- 
βἰαπάεπεη Ταῖάεη. 

ποθ. νῆας ἐλεῦν Ετκ]άναηπς γοη 
ἦμαρ. -- 8εῶν ἀέκητι, πε 8: 8ο 
πό Ἠεκίου, Ζεαβ’ Βεϊείωπᾶθς 
εἶσμθτ, Ἰεσε απδ ἆεπι ααπςσεπΏ]ςο]- 
Ἠο]ιεπ Ἐτίο]σο: σαη7 απᾶθτε 156 βεἴπο 
ΒµπΙπΙπησ 7 44Τ Π. 

ΤοΙ.κακότητι ἀπτοπαιεξεἶἰσ]οαΙζ. 
--. γερόντων: ἆἀῑε δημογέροντες 
ΓΕ μ45, 

το. ἐθέλοντα Κκοηζθρεῖν: Ζα Β192. 
τοδ. αὐτόν τε -- τὲ λαόν. η8ε] 

μὲ οἵπο Ῥεϊ]απαο, ἀἱο ἆάς ΟΡ]εκό 
πασλ{τᾶσ]ο] οτυγοἰθοτί, --- Έαχ Βασ]ιθ 
σα Ζ 99. 

Το4. εἰ δή ῥα: τα Ἡ δ8δτ, ΝΨΝΘΠἩἨ 
46ηπ 4189. -- βλάπτεφρένας, πε 
ποςὰ ἕ 118: νε]. Ζ 2584. 

τοῦ. αὐτὸς 5α1 98, πεδί ἀῑο Τάδ- 
Μιας 4ες Βαρ]εκίς Ῥοι απίσοσθησο- 

εοἰζίεη Ῥτάάϊκαίεπ Ἰθινου: σα Π 
690. ἅ 8τ. 

Τ96. μᾶλλον εἰ{τὶσ6ογ. 
ἵ, τοτ--τ46. ΑΙἷαβ᾽ Ἠϊσοχκτας. 
ΤοτΞΞ Π 102. βελέεσσι, 4επῃ Ῥοαῖ 

46ετ Τᾶηπσε ἆθβ ξυστόν, 4.8 ει Ἱαπά- 
παλρία (677 {.), Κοππζθ πιαπ 1Ἠπα πῖομό 
πᾶἩς ΚΟΠΗ. Ὀρχίροης 16 Ἰ16χ 
ομπε νγαῖνετος τοταιβσοκείΣέ, ἆἀαίς 
ΑΙ88, πασμᾶεπι ἀετ Απάταπσ ἆετ 
ΤΈχοευ εἴο] αα[ξ ἆαξ Βομ1β θες Ῥτο- 
{θβι]αος Ἰοπσεπίτιοτίθ, ατπξ ἀἴθβθπι 
οἶπο [αείο ῬΒίε]ππσ 6ΙΠΟΘΠΟΠΙΤΙΘΗ 
Ἰαῤρο, πνᾶλμτεπᾶ ον τοτπετ (676 8) 
γοη Ὑεχάθοκ τα Ὑετάεεκ κοπτῖσ, 
[Απμαπς.] 
28. ἀνεχάζετο τυτθόν, πε Ε.4489. 

---ὀιόμενος Θανέεσθαι -- 419. υ 91. 
799. Δρῆνυν, ἀἱε Επτ/[βραπΧ, 

απ φοῖομο ἆο: Ἀβοποσιβηπ ἀῑθ 
Ἐ [κο Ζα βείζεηπ Ῥῃερίθ ππᾶᾷ πγθ]ο]ια 
είπα ἀνθῖ ἘΈα[ς ἠοίοτ αἷς ἀῑα Βοτά- 
Ῥεϊκίαπαᾳ Περεπᾶ Ζα ἀεπ]εη 180. --- 
ἑπταπόδην, παχ Ἠϊ6χ. --- νηὸς, ἀἃς 
468 Ῥτοίθβί]αοβ. 

Τ50. δεδοκηµένος, πας Ἠϊον, 
δεδεγµένος, τα ἆ 1031, σον ᾶἂτίῖᾳ, 
ν/ΟΠΒΗΤΗ. 

Τ851. νεῶν, ζαπᾶο]λεῦ παχ νου ἆεπι 
Βομιῇο ἆθ6β Ῥτοίϊεεί]αος, νρι. Π1 
περὶ νηός, ἀοοιἈ ναχ σεταᾶο ΑΙαβ᾽ 
Απβάαπθν γοῦ Ψεβοπ{]]ομες Βθάςπ- 
ύαπς Εᾶτ ἆαθδ Βεμίε]κεα] ἆατ Βομῖῆς 
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αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων «4αναοῖσι κέλευεν᾿ 
νὦ φίλοι ἤρωες «4αναοί, Βεράποντες ”άρηος. 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, µνήσασθε δὲ Βούριδος ἀλκῆς' 

ἦέ τινάς φαμεν εἶναι ἀοσσητῆρας ὀπίσσω. 
ἠέ τι τεῖχος ἄρειον, ὃ κ ἀνδράσι Λοιγὺν ἀμύναι; 
οὐ μέν τι σχεδόν ἐστι πόλις πύργοις ἀραρυῖα, 

κ᾿ ἀπαμυναίμεσθ᾽ ἑτεραλκέα δῆμον ἔχοντες' 
Λλ᾽ ἐν γὰρ Τρώων πεδίω πύκα δωρηκτάων. 

πόντω κεκλιµένοι, ἑκὰς ἤμεθα πατρίδος αἴης' 
2 τῶ ἐν χερσὶ φόως, οὐ μειλιχίῃ πολέμοιο." 

΄ 

θου ηὶ 

ἦ καὶ μαιμώων ἔφεπ᾽ ἔγχεῖ ὀξυόεντι. 
ὕς τις δὲ Τρώων ποίλῃς ἐπὶ νηυσὶ φέροιτο 
σὺν πυρὶ κηλείω, χάριν Ἕκτορος ὀτρύναντος, 

τὸν ὃ᾽ Αἴας οὕτασκε δεδεγµένος ἔγχεῖ μακρῶ 
δώδεκα δὲ προπάροιθε νεῶν αὐτοσχεδὸν οὗτα. 
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Τοῦ 

τας 

ταῦ 

ἄρεγπααρό; τς Ῥ]ατα] αποἩη Τ48. 
Τ46. --- ὃς τις πα]ῦ ΟΡίαιν ἵπ 1ΐε- 
γβ{Ίγθται Βίππθ, πε Β 188. 6 240. 
ΚΑ 489. Ο π4δ. ν 94. 
παλι οδς- 
το Ρο ὦ οτ. ΤἍἼδ. 
Τ84. Ὑσι. τα 7 119. 
τὸδ. ἠε -- ἠἦε ππεῖ εε]ρείᾶπαϊς 

Ε{ῆχ 1ο] βἴεπεπάο αβεκίνο]]εἘχασεπ. 
----ὐπίσσω Ἠϊπίει πἩς, 1η ΠΠΒΘΤΘΙΗ 
ἨἈϊσκαπ, 7α ππβετεπι Ῥομαῦσο, 
:π8θ6. τεῖχος ἄρειον, Ψὶο 4 407, 
ηὰτ ΑΏ 416β6η Ῥεϊάση Φή6]]6ἨΠ, 6ἶπθ 
Ώεβκετο ἆ. 1. {εβίογο Μαπ6χ, αἱ8 
4ἱςε ]οὐπί νοι ἆθῃπ Εεϊπάεπ οτοἑῶγτηίο. 
--- Άπτα 8εάαπ]κεη να]. Ὑειρ. Άη. 
15 τθρ. 

τὸτ. οὐ μέν τι, νρ]. 608,Κ6Ιπ6β- 
πθσβ (4ος) πα μτ]1ςἩ, εἶπο πβο]ι- 
ἀτήο]κ]οῖο Απηοτο απ{ ἀῑε νοτἩο- 
6επεπᾶε Ἐτασθ. 

τθ8θ. κ᾿ ὠπαμυναίμεσθ”, ῬούεπίΙα- 
1ετ ΟΡρίαἈν τη Εο]αδίνεαίσ χθρε]- 
πηδ[δίσ π8ΟἨ περανεπι Ἠαπρίεαίτ. 
-- ἑτεραλκέα, 7α Η 26, Ἠϊετ θδἶπ 

Απιθί5ς, Ἠοπιθτβ ΤΗα5. ΤΙ. 1. 

γο]καπαπία, ἄετ ἆαετ Ώϊεπει απΐετ- 
Ίερεπεη Ῥατίοί ἀἱς [,ρδυταο]ιό βιεὈί, 

τ89. ἀλλ) 5οπἆςθτῃ. -- γὰρ, 18 
παπά τῷ Τ41: τα Η 598. -- πύκα 
θωρηκτάων: πι 089. 

Τ40. πόντω Ἰοκαιετ Ταν ἆετ 
ῬἨπολίαπο, κεκλιμένοι σο]ομη{, σα 
δ:608. Ε το, νρι. Π 6Ἡ 1., ᾱ-. Ἱ. 
1η πππι οἱ Όατον Νᾶμο ἆθβ Μεετθς, 
ἀα5 ππς ἀῑο Ἐ]αοβί εχβρευτῖ, πΘΊΠ. 
4ο Έτοεγ ἆῑρ ΒοΠΙῇο νδτΌτΕεΠΠεΗ. 

τ41. µειλιχίη, ποςἩ αρηᾶπησίσ τοπ 
ἐν, παν ποτ: Ἰ.αα]οΙῦ, νο]. πὸ9. 

Τ42. ἔφεπε αυβο]αῖβ, πο ὦὢ 49, 
θἐἄγηίο (ατα ῇ) 108. 

Τ45. ὃς τις -- Φφέροιτο, 
αὐᾶνγσαη πο]]ίςε: 7α Τ9Ι. 

Τ44. χάριν αἱ Αρροβίίοα σπα 
ποτπεγσεβεπᾶεα Βαΐσε σεᾶαοΒί: 818 
ε[ἁ]]Ισκεἰῦ τη οὔ] ο κίνοιι 6ε- 
πθΏν Ἔκτορος ἆᾱ. 1. ἆθια Ηε]κίοτ. Ζα 
6είαεα, Βο πχ Ἠϊ6Υ, βοπβῦ χώριν 
φέρων πι Ῥονκδαἰζοόμν Ῥαμ.ν. 

Τ46. τὸν ὃ᾽: Κτ. Ὀι. 60, 1, 11. -- 
δεδεγµένος: σπα π90. 

β1οἩ 
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ΙΛΙΑΑΟΣ 1. 

Πατρόκλεια. 

ὡς οἳ μὲν περὶ νηὺς ἐυδσέλμοιο µάχοντο" 
Πάτροκλος ὃδ᾽ ᾽Αχιλῆι παρίστατο ποιµένι Λλαῶν 

δάκρυα δερμὰ χέων ὥς τε κρήνη µελάνυδρος, 

ᾗ τε κατ αὐγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ. 

τὸν δὲ ἰδὼν ὤκχτειρε ποδάρκης δῖος ᾽άχιλλεύς, ὅ 

καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

Μτίπτε δεδάκρυσαι, Πατρόκλεις, ἠύτε κούρη 

νηπίη. ἤ 9᾽ ἅμα μητρὶ δέουσ᾽ ἀνελέόθαι ἀνώγει, 

εἰανοῦ ἁπτομένη., καί τ) ἐσσυμένην κατερύκει. 

ΠΠ. 
Ώιο Ῥαϊτοκ]ε Ὀτίησύό πας ἆθι 

βοῖς ἆθπι. αοΏίθα (θβεαπσο ἁπτοἨ 
Ζειβ) Ἰειίαπσ ἆει Βομ]ασπί {οτί 

᾿ππά {οτί σοβεϊσοτίεὮ, πι ΘΟΗΙΙ{8 
465 {απίσεμπίεη εεαηρες αα{ ἀαάδ 
Ἀπ[βετείε σεβὔοσεπεη Βεάτᾶπσηῖς 
4ει Αοπᾶεν ἆῑο επθβοπειάεπᾶο Ίεπ- 
απο ἀπτοι ἆθα 1πι ϱ1νθη (͵θβαησο 
νοτρετειείοπ Εππύνιζυ θες Ραἴτο]]οβ 
Ἰπ ἀεπ Καπιρί. Ώπατο] ἆῑθ εὐείσεπάς 
Νοῦ ἆθν Αολμᾶει σεϊτιεῦεν, Παΐίο 
ἀετβείρο Ο 990 Β. ΕΒάΤΥΡΥΙΟΒ νοτ]αβ- 
Β6Π, απ Ζα ΑοΠΙ]] Ζατάοκζακα6μτθη 
ππᾶ πας] Νθβοτς ΓαπδοἩ (4Τ90 8) 
Ζα τεγβπςῃεη ἆαβ Ἡθτα ἀεβεε]θεπ Ζα 
χῆμτεν. Εν ετμᾶ]6 ]θίσῦ γον ἀϊθδεπα 
ἀἱο Ετ]ααΌηϊς ταῖς ἆθα Μγγπιϊιάοπει 
απ Αομᾶσιπ σα Ἠϊμο σα οἴ]θῃ, 
υχειοῦ ἀῑο Έχοες απς ἆθπι ΦοβΙῖς- 
Ίασει απά : ἄρεν ἆαεπ ἄταῦεηπ, ντα 
Ἀθετ, ὅα 6 πας ἆοτ Ετ]εσαπσ 
Βαχρεάοπβ σθσεπ Αολῖ]]ς ὙΤατπππσ 
ΒΙΟ σα πψείϊετοι Ὑοαν[ο]σαπό ἆαι 
Ἔτοει {οχετεϊ[δοη 18[5έ, νου Ἠθκίου 
ππίες Αγροϊ]ος Βοιμῆ]{ο οτγ]οσῦ. 

γ, 1--100. Ῥαϊτοκ]ος ετριῦ- 
ἴοῦ νοπ ΑΟΠΙΙ] ἆῑο Ἐτ]ααπῦ- 
η18 παηῖῦ ἆθηῃ ΜἩγγπιιάοπαη ἆθῃ 
ΑοἨΏΆθτη σα ΠἩϊ]έο σα 61]θῃ. 

1. περὶ νηός, ἆβ ἀθ5 Ῥτοῦθβί- 
Ίαο: Ο Τ04 8. [Απμαπρ.] 

9. παρίστατο ἰταῦ Ζα, πβομᾶεπα 
6ς τοη Επαιγργὶος αγοκσεκοεμτί 
σαχ: ο 990---406. 

8. Ἐτβῦοε Ηοαιπ]βίίο] -- Σ1Τ. 286. 
Ἡ 406. ᾖΖψειίες -- Ι 14. 
{ντ νο. 
5 -- ὉὍ ομά, ται. 4 ὔ99. 814. 
Τ. δεδώκρυσαι Ρὶ8ε Ῥούμτάηπτ, 

ἵπ Τητᾶπαη αα{ρο]δαί, νε. υ 
204 δεδώκρυνταν δέ µοι ὕσσε. 

8. ὤμα µ. Θέουσ᾽: τβ. ο 451. --- 
ἀνελέσθαι Μεᾶ.: σα 8ο απ[πε]ι- 
ΏΙΘΗ, αἱ 1Ἠγθ ΑΥΠΙ6 ΠΘΗΠΙΘΗ, 

ϱ. εἶανός -- ἑανός ΙΓ 586, απΒ 
/εσανός (ἔννυμι Ἀπδ «εσ-νυμι), 
αεύᾳ γοη εἴπειῃ Ἐγαπεπ]]εΙάς. --- 
ἁπτομένη, τσ]. ΙΓ 986 ἐτίναξε, Χ 
499 ἐρύων. --- καί Ὀἱ8 κατερύκει: 
γρ]. Ζ 618. ο Τὸδ: καί τα ἐσσυμέ- 
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4 16. ΙΔΙΑΔΟΣ:΄:Π. 
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δακρυόεσσα δέ µιν ποτιδέρκεται. ὄφρ) ἀνέληται: 10 
τῇ ἴκελος, ΠάτροκΛλε, τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβειο. 
ἠέ τι Μυρμιδόνεσσι πιφαύσκεαι; ἤ 

ἠέ τιν᾽ ἀγγελίην Φθίηῃς ἐξ ἔκλυες οἶος: 

- 
2 2 λ 3 ” 

ἐμοὶ αὐτῶ: 

ζώειν μὰν ἔτι φασὶ Μενοίτιον "ἄκτορος υἱόν. 

ζώει δ 4ἰακίδης Ιηλεὺς μετὰ Μυρμιδόνεσσιν, 16 
τῶν κε μάλ’ ἀμφοτέρων ἀκαχοίμεθα τεθνηώτων. 

ἠε σύ γ᾿ ᾽Αργείων ὀλοφύρεαι, ὧς ὀλέκονται - 
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ὑπερβασίης ἕνεκα σφῆς: 

ἐξαύδα. μὴ κεῦθε νόω. ἵνα εἴδομεν ἄμφω.α 

τὸν δὲ βαρὺ στενώχων προσέφης. Πατρόκλεις ἱππεῦ' 90. 

μῶ ᾽ἄχιλεῦ Πηλῆος υἱέ, μέγα φέρτατ᾽ ᾽άχαιῶν. 
μὴ νεµέσα" τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν ᾽ἀχαιούς. 

οὗ μὲν γὰρ δὴ πάντες. ὅδοι πάρος ἦδαν ἄριστοι. 

ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. 

βέβληται μὲν ὁ Τυδεῖδης κρατερὸς 4ιομήδης., 96 

νην Ἱπ Κοηζθβεῖνεπι ΒΙππθ, ἨὙῖθ 
Ζ 518. 

10. ποτιδέρκεται, υρ]. ρ 518. υ 985, 
τοπι απβάταςκανο]]οη Β]1οΚ, ἀετ ας 
γετ]αησεπ ἀ4οτ β6ε]ε ϱρ]εσε]ί, ἆαῑετ 
4ετ Ἐππα]καίᾳ ὄφρ᾽ ὠνέληται. Ὠῖϊα 
Απρήηταησ ἆϊεβος Ύεχδες επμᾶ]ὗ 
ἄεηπ Ὑετσ]εϊοπεραπζί. 

11. τέρεν --- εἴβεις -- Τ 9555. π 
385, νρ]. ΙΓ 149. τέρεν εἰρεπί]Ισ] 
σεάτομῖξ, σεταπἀεῖ, Ῥετ] ετ ἆ. 

19. ἠε -- ή Ἴπει εἰπίαομε 8ε]Ώ- 
εἰάπάϊρε Έτασεη. -- πιφαύσχεαι, 
πο β 85 4ε οοπαί. 

18. ὙΕΙ.β 90. ἦε θἶπθ πειθ εε]Ὀ- 
εἰάπάϊσο Έτασο, ἀῑθ αεἶπαο Ῥεβίίπιτη- 
ἴοτο Ὑετιππζαπσ απ΄ Βίΐε]]ο ἄθτ Υοι- 
Ἠθισε]μοεπάεπ εεἰἴζέ. --- οἷος, 5οάα{8 
νχ απάἀθίπ π]ομίς ἆατοη υῆ[βίον. 
Ώαμετ ἀἱο {οἰσεπάεπ αβγπάεῖδοΙ 
βΏσθβοἩ]οβδεπθηπ Απσαβεηπ ἤδοι ἆῑε 
ϱοπαἳ Ὀεκαππδεη Ναομτιομίεηῃ. 

14, φασί, νοη ἄετ απ5 ἄετ Ηειπιαῦ 
σοε]κοίππιεπεπ ΚἸπάθ. 

16. ζώει, πα ϊτ]εμ ααξ ἄταπ ἆ 4οι- 
εο]θαπ Κιαπᾶθ.--- Βεαοπίε Ἠϊετ τιπᾷ 
14 ἆῑε ϱεπαπεπ ορ]εκίίνεη Βοσεῖο]- 
πιησεπ βἰαίς: ἀθίπ απά ππεῖη Ὑαΐογ. 

1Τ. ἦε οαἶπθ πηειθ βε]ρείἁπάϊσα 
Έχασε. -- σύ γε: πιῖ νοτγατ/βνο]]ες 
ΒῬεΐοπαπα, Ζα 6 495: Ἰαπιτηοτεί ἆπ 

εἴπα σατ2 -- ὥς πτερτϊηρ]οὮ ας 
Αιεταξ σεάασΒῖ: πα (πο βεμτ), 
ᾱ. 1, ἀα[δ (8ο 8εΠτ). 

18. ὑπερβασίης, Σα 1501: Αολ!]] 
πηαοἈῦ ἆῑδ Αολᾶετ Εν ἀῑοδ 1Ἠπι τοι 
ΑΡΕΠΙΕΊΠΙΠΟΠ απηρεϊμαπο Ἐτάπκαπσ 
πας γοταηπγοτΏ]οὮ, πα] εἱο ἆθτι- 
β6]1Ώεπ π]ομῦ οπἰσεσεπσείἰτείεη αἴπα: 
νρ]. 4 92891. 299. 

19 --- 4 868. ἵνα εἴδομεν ἄμφω 
ᾱ. 1. ἀαπις 16η ἀείπεηπ ΒΟἨΠΙΘΥΖ 
ἴεῖ]οη Καπ. ι 

90. Ὑρ]. 4 964. ΣΤ8. Ώιε ρεπιῖ- 
γο]]ο ΑροείτορΏθ προσέφης, Πατρό- 
αλεις, Ἀλπ]ιοη ψιεάετ]κεηΏταπᾶ 84, 
692. τ44. πα. π8π. 819. 848, 160 
ἵπ. ἀἴθεεπι θεαπσθ, πο βἶοι ἆαπβ 
ἱπαπτίσο (θεο]λίο]ὶκ ἆἀθβ Ῥαΐτοκ]οβ 
νο]]π1οἩί, νοπ Ὀδεοπάρθτοι Ἰλήτκαηρς. 
[Απμανρ.] ι 

91 -- 1 418. Τ' 916. υἴέ ταῖῦ ρο- 
ἀεληίαοτ Ὀ]μππα: Ζα 4 988. 
ο Ὡ- Κυ. 

ο. 94 -- 4 896. 896. (6ὔ9.) 
Ὀυτίσεις αἰβί ἐν νηυσὶν κέαται 
ππᾶά ἆάς Ὑ. 98 γοη ΑΡΑΠΙΘΙΙΠΟΠ, 
Ώϊοπιράςθςβ, Οάἀγεεοπθ εβασίο πας] 
ἀσπι ο 2τ Η. Ἐτρλλ]ίαοη πο πΙΘ]τ 
Ζα, παβ Ῥαΐϊτοκ]ος Γτ6ι]ο] πΙολί στ 
ππήββοπ Ὀναπολῦ, 

οὔ--θπ -- 4 600--665. Δαβα]- 
νο - 



16. ΙΔΙΑΔΟΣ ΠΠ. ΄ 0) 

οὕτασται δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ ᾽άγαμέμνων, 
βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὺν ὀιστῶ. 
τοὺς μέν τ᾽ ἰητροὶ πολυφάρµακοι ἀμφιπένονται, 
ἕλκε᾽ ἀκειόμενοι' σὺ δ᾽ ἀμήχανος ἔπλευ, ᾽Αχιλλεῦ. 
μὴ ἐμέ γ᾿ οὖν οὗτός γε Λλάβοι χόΛλος, ὃν σὺ φυλάσσεις, 80 
αἰναρέτη' τί σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ. 

αἲ κε μὴ ᾽Αργείοισιν ἀεικέα Λοιγὺν ἀμύνῃς; 

νηλεές, οὐκ ἄρα σοέ γε πατὴρ ἦν ἱππότα ΙηΛεὺς 
οὐδὲ Θέτις µήτηρ' γλαυκὴ δέ σε τίχτε Δάλασσα 

πέτραι τ᾽ ἠλίβατοι, ὅτι τοι νύος ἐστὶν ἀπηνής. 86 
εἰ δέ τινα φρεσὶ σῇσι Βεοπροπίην ἀλεείνεις 
καί τινά τοι πὰρ Ζηνὺς ἐπέφραδε πότνιά µήτηρ. 

ἀλλ᾽ ἐμέ περ πρόες ὦχ, ἅμα ὃδ) ἄλλον Λαὺν ὕπασσον 
Μυρμιδόνων, ἤν πού τι φόως «4αναοῖσι γένωμαι. 

δὺς δέ µοι ὤμοιιν τὰ σὰ τεύχεα δωρηχθῆναι. 40 

Ἰεπά 180, ἀαί[δ Ῥαΐτοκ]ος Πῖεν απά 
παπαθη {11ο Ὀ6ι ἀεν Ἐπνάππαπσ ἀ6τ 
Αχπίο 98 σαχ πὶομὲ ἆθβ ἴἨππι τοῦ 
ΑοΠΙ] 4 611 Π. ετεῖ]νεη Δαιτασς 
σεἀεπχκζ, ἀει σειαάε Μαοπαοη Ῥείταξ. 

28. Ὑρι. Ν 6ὔ6. τ 4ὔὔ. ᾖἴητροί: 
πα Ν 318. 

99. ἀπειόμενοι, πὶο ἕ 888, να]. 
κιτ. ΡΙ. 2, ὃ, 26, Ὀδοπιϊμί σα μοί]θη, 
ο σὐ δέ: Ῥαΐχο]]ος σεἩμῦ, οἴιηπθ 
φθῖθετ ἆαθτ 1ΠΖΥΙΒΟΠΘηΠ οἰησείγθ- 
ἔεπεπ νίε] στὂ/[εετεη Βεάτάπση]ϐ ἀ6Υ 
Αολμᾶετ σα ρεάοπἼθη, τ8βοἩ "δει σα 
ἆθπι, πας 1Ἠπι Ὀθβοπάθτβ απι Ηει- 
58η Ἰασῦ. --- ἀμήχανος, το]. ΝΤ26, 
ἘῬιθθῃ απᾶ ΜαπηπηΕεν πηζασθησ- 
Ἠςοα, απΏΌθιαρβατη. ἔπλευ,- Λογ.: 
πτᾶςέ, ̓ Σεἱρθερύ 419]. 

80, ἐμέ ἀπτοὮ γέ Ῥεϊίοπί Ίπα σε- 
βεηρα{σ σα Αοπῑ]]εις, άισεσεπ οὗτός 
γε τῇ αΠε]ήνο]]οτ Ῥοΐοπαπς: αἶπ 
8ο ππγεγβὔμη]οματ. ὮΏορρε]ίες γέ 
ἵπ 46ππεε]ρεπ Βαΐτε: σα Ε, 258. -- 
ουν ο ας τσ 
νρι. 6 111, περα, 

91. αἰναρέτη ἆα Ὀπ]ποαι]δλπο]ά, 
θἵπ Απρτιί ἴπι 6Πσθη ΖπβΑΠΙΠΙΘΠ- 
Ἠαπς ταῖς ἆθπι Ὑοτποισεμεπάςπ ππᾶ 
εικ]άτι ἆατομ  ἄαςδ Εοἱσεπᾶε: πεί] 
6 ἀπτοι βεῖπεη ππνθγβαῦμηΠοπθεη 
ατο]] ἀῑο Βεϊηῖσεπ πι ἀῑθ βεσθηΘ- 
τεῖομθ Ὑπ]κανς βαΐπεον Ταρίεχκαῖέ 
Ῥτίησί, --- ἄλλος, απ{9ος ἀπ: σαι. 
4 πθδ: αὐτὰρ ᾽χι]λεὺς οἷος ἧς 

φυλάσσεις, 

ἀρετῆς ἀπονήσεται. -- ὀψίγονός 
περ ας ἆθγ ἈΝαομσοβροτεπθ, βρᾶ- 
{αγ Ιερεπάᾶθ: δοἶη αὐείσετπάεχ ΖπβαΐΣ, 
ιη]6 Βε2ιεμαπς ααξ ΑοπΙ]]ς Ἠπ]πι- 
μερθ. 

82. ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς -- 1 
495, σεἰ. 4 941. 998. 456. 

98, οὖν ἄρα, ἆῑθ Νοραθίοι πό 
ἹΝασομάταο]ς τοταπαοβέο]]ό ἶ 11 ἄερεῃ- 
βαΐσ τα ἆετ Ὀϊκπετίσοη ΑΠΠΕΗΙΠΘ: 
ΚΕΙΠΕΒΥΘΡ5 8150. Ὄροι ἆαβ Ἱπι- 
Ῥοτ{ε]κί ἦν ζα 68 165. --- σού γε Ὀθῦοπό 
τῇ Βεζας απ{ ἆθη νογπεγσθμεπάθι 
οάαπκει: ἆῑτ απρεασβαπιθπ. --- 
Υ6Ι. Ὑετσῃ. Απ. ΤΥ 95665 ἄ, 

84. γλαυκή, παχ Ἠτ6χ, ἆαβ βοἨΊπῃ- 
πιθγπάθ Μαενχ, αἱ σ]αῦο Ἐ]δο]α 
σεἀαοἩπί, ποεπηπ 68 τθσιησε]ση -ᾱα- 
Πεσί απά βοπείηρατ ΄οππο Ίερεπ 
απὰ Ῥεψπεθσαπο 1460, ἆαΐἄετ αἵπ ΒΙά 
4εν (α[άμ]]οβισ]εῖό. 

96. Ετεῦες ΗειαϊβθῖοὮ -- ν 196. 
ἠλίβατοι αἲθῖ], 58ο τοξΕ. ἆππι 69- 
ἄαηίκοι σα Χ 196. -- ὅτι 61], 

αποΒν]ετεπάἁ. --- τοι Ὀἱ5 ἀπηνής -- πρ’ 
484, σ 981. 

986--46 -- 4 τ9ί--8085 πας ἆθη 
ηδῦίσεα Ὑετάπάεταπρεη. 

40. ὤμοιιν: Εἂχ ἀῑε Βολα]έθτη, 
η Ῥεσαρ απαβ Έλησετ.' Φο]μτ]ά απᾶ 
Βομπετί; τὰ σὰ τεύχεα αρμθπρῖς 
γοη δός: νβ]. π 80 δώσω --- ποσσὶ 
πέδιλα. -- θωρηχθῆναι, απβ{ᾶἨτεῃ - 
4εε ΙπβπΙΗν ἆεΒ ὄπεςκΚ6β, 



16, ΙΔΙΑΔΟΣ Ἡ. 

αἲ κε µε σοὶ ἴσκοντες ἀπόδχωνται πολέμοιο 
Τρῶες., ἀναπνεύσωσι δ) ἀρήιοι υἷες ᾽χαιῶν 
τειρόµενοι ὀλίγη δέ τ᾽ ἀνάπνευσις πολέμοιο. 
ῥεῖα δέ κ᾿ ἀκμῆτες κεκµηήότας ἄνδρας ἀνυτῇ 

νο 

ὥσαιμεν προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων. 46 
ὧς φάτο Λιδόόμενος µέγα νήπιος" ἦ γὰρ ἔμελλεν 

οὗ αὐτῷ Θάνατόν τε κακὺν καὶ κῆρα Λιτέσθαι. 
τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς: 
ὤ µοι., διογενὲς Πατρόκλεις. οἷον ἔειπες' 

οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι. ἥν τινα οἶδα, δ0 
οὔτε τί µοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια µήτηρ' 
3 Δ / 82 ων 2/ ΄ λ λ οι 
ἀλλὰ τόδ' αἰνὺν ἄχος κραδίην καὶ Θδυμὸν ἱκάνει, 
ς / νι λ ς ο 2 λ 2 / 2 / 

ὁππότε δὴ τὸν ὁμοῖον ἀνὴρ ἐθελῃσιν ἀμέρσαι 

καὶ γέρας ἂψ ἀφελέσθαι, ὅ τε κράτεϊ προβεβήκῃ" 

αἰνὸν ἄχος τό µοί ἐστιν, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῶ. ῥδ 
κούρην. ἣν ἄρα µοι γέρας ἔξελον υἷες ᾽άχαιῶν, 

δουρὶ ὃ) ἐμῶ κτεάτισσα., πόλιν ἐυτείχεα πέρσας, 

41. Μαπ Ὀεαςλμίο, ἆαί[β ἀῑο Ἠσθ]πιο 
ποηΏ ἆἄαεπι ἀθειομίε ἆετ Ηε]άεη πατ 
εεΏσ πεπῖς 8δεπει Ἰείκεη, ἆαπετ 
αποΏ ἆἀἱο Κἄπιρίει τι βοπ]αςλῦ- 
σε(ὔπαππε] εἴπαπάεντ ται απ ἄπ[δε- 
τεη Ελσεπίϊτα]ολκεἴίετ, πε απ ἀε: 
Ἠθείαηςρ οει αη ἀ4επ ΒίτεΙίχοβΡΘΠ 
ετκεηπεῃ. 

46. ή γὰρ ἔμελλεν πτὲ.: νβ]. 4 604. 
4π. οἱ αὐτῷ, 1η παο]ατᾶ οΚ]Ιεηος 

Ῥίε]]απσ. κακόν Κοπίἰταειετεπαἁ τα]ῦ 
Λιτέσθαι: Τα 494. --- λΛιτέσθαι Ιπί 
Αογ. π]εηε νου ἆει Υετσαηρεπ]ἡεῖζ, 
εοπάετη οὗπο ἴεπιροτα]ε ΒεὔΙεπης: 
το]. Σ 99. Κν. Ώ. 46, 17, 8. 

48 -- Σ 9π. Τ 419. Χ14. ὀχθή- 
σας, ἵπ Ὀπνί]]εη ψεταίεη, πη- 
ν]]]1ᾳσ, παπιεπ{]οἩ ἀθρεμαίῷϱ, πεί] 
Ῥαΐποχ]ος ἀῑεδ Βετεομραπησ 5εἶπες 
{οτίάαπετπάεαπ (τοῖς Ἱπ Ἀπεῖϊίει 
ΡεΖορεή. 

49. [Απ]μαπσ.] 
50. Ὑρ]. α 415. β 201. 

πΘθ]ολο ΙΠΙΊΠΘΥ, απβπιόππΊᾳΆθ. 
51 --- 9Π. οὔτετι ποςἩ Ἱχροπά. 

ΔΙ ΟΡ]εκύ 1εῦ Δεοπροπίην τα ϱἵ- 
Ρᾶπποῃ. -- Ώαρθρεπ ἨεῖΙ[ς ΑοΠΙ] 
Γ410Η, νοπαἴπθγ κο]ομει ΜΙΜε]αηρ. 

5ο -- 6 14Τ. Ο 208. σ 914. 

ὤδ. Ὑρι. Ο 909 { τὸν ὁμοῖον, 

ο” 

τν τινα, 

ἄεπ απ΄ ἄερανί απᾷ Ῥαπο ϱ]εῖς]- 
βίεπεπάεῃ; ἀει ΑγζΚΕΙ, π]θ ϱ 218, 
1 βεπιοσίκοἶλον Βοάσιίππα: Κι. Ρἱ. 
560, 4, 9. -- ἐθέλῃσίιν: εἰεῖ σε]ῆείει 
18{56, 819Ἡ ετ{ταςλζ. 

64. καὶ -- ἀφελέσθαι: Αοπ] 
πιο νετ ἆῑο Ῥετεοπσππσο βθἴΠθβ 
ἀαπετπάεπ (το]]ς 65 Ε. ἵπ ἀ4θτ Έουπα 
εἶπεν αΠ]σεπιεῖπει Βαΐχεβ, αἰεὈί ἀεπι- 
κο]ῦοι αὖοι Πίο ἐπ 41ερεν βρεσίε]- 
Ίεα Απεθήμιαπς ἆ4θ5 ἀμέρσαι 5ο[οτῦ 
41ρ Βεσίεβαπα απιΓ 86ΙΠΘΊ Επ]. --- 
ὄ τε -- ὃς τε, Ῥεσοβεπ αιξ ὠνήρ. 
πρώτεϊ προβεβήκη, ναι. Φ 890, απ 
Μαςπί νοταπρθεομτίίεν, Βὔου- 
1εροπ. 1εξ, νρ]. 4 981. 

ὅδ. ἐπεί Ὁἱα θυμώῷ -- ΙΤ 591, νρ]. 
ν 2608, νοη 4επ Μήῆλειπ απά θο[α]ν- 
σοη. 488 Καπιρίθαε; Ἠϊππγεῖς αα[ ἀῑς 
βοπηδάε Ὁπάαπκρατκεϊς Αραππεπι- 
ΠΟΠΑΒ, νρ]. 4 165 Β, | 

66 Σ 444. πούρην, πι Νας]ι- 
ἀταοκ. νοταπρεείε]ζ, ὅδ επέσθποτη- 
πιθη ἀπχο]Ὦ τήν: να]. Ἡ 185. ΑΑΒΥΗ- 
ἀείοι  οσρ]οπίναπη: Απζζμσαῦς 
56ἵηθβ θἴσεπεη ΕΑ]168. --- ἄρα πᾶπι- 
11σ]. 

57. πόλιν: Τμ γτηπθβεοε: Β 690. --- 
ἐυτείχεα πηξ ηγοσθ]πηϊ [βίσοια Ας0- 
εθηί (εὐτειχής). 
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τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕἔλετο κρείων ᾽ἄγαμέμνων 
᾿Ατρεΐδης ὡς εἴ τιν ἀτίμητον µετανάστην. 

ἀλλὰ τὰ μὲν Ἀώνεδόκθον ἐάσομεν, οὐδ᾽ ἄρα πως ἦν 90 
ἀσπερχὸρ κεχολῶσθαι ἐνὶ φρεσίν' ἦ τοι ἔφην 38 

οὐ πρὶν μηνιθμὸν καταπαυσέµεν., ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἂν δὴ 

νῆας ἐμὰς ἀφίκηται ἀυτή τε πτόλεμός τε. 

τύνη ὃδ᾽ ὤμοιιν μὲν ἐμὰ κλυτὰ τεύχεα δῦ8θ.,. 
ἄρχε δὲ ἸΜυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι µάχεσθαι, θὅ 

εἰ δὴ πυάνεον Τρώων νέφος ἀμφιβέβηκεν 

νηυσὶν ἐπικρατέως, οἱ δὲ ῥηγμῖνι θαλάσσης 

κεκλίαται, χώρης ὀλίγην ἔτι μοῖραν ἔχοντες. 
[᾽αργεῖοι: 

δ8--- Σ 446. ἐν χειρών: σα 1 844. 
69 -- Ι 648. Ἠίετ πᾶπσύ ἆθετ Ἂρο, 

µετανάστην νου ἀἄεπι ΒερτῖΙβ ἀφεί- 
Ίετο αὉ, ἆθι ἆθπι ΦΙΠΠθ παόἩ πα 
γοπιουσολοπᾶ θα γενεε οπίμα]{εη 190. 

«60. ἆλλώ Ὦϊβ ἐάσομεν -- Σ 119. 
Τ' 686. προτετύχθαι νοτῃΏςθχ ρε- 
βοπαίετ βεῖπ, ἆαβΡοτ[οκῦ τοι ἆθτ 
ρεσεππᾶτθϊς αΏσεβομ]οβεεπεη Ηαπά- 
Ίπης, ἀαμετ: α19 τειραήρεπ απά αὐ- 
είμαι απ βἶοὮ Ῥεταπεῃ Ί8βεεῃ. --- 
οὐδ᾽ ἄρα πως ἦν: αποἩἨ πᾶχ 68 
18 πΙοΠ{ πιὂσ]16Ἡ, ποπ ΑοΠΙΗ1 
φοίπο {εῆ]μογο ΑπεϊοΏέ ηπἈο]ι ἄθν 1εἴζῦ 
Ρϱ6ΠΟΠΠΘΠΕΠ ΕηπείιοΏί Κοττῖριετί: Ζα 

1598. ΥΒι. Χ 219. 
61. ἡἦ τοι ἔφην γε, πο 1 4980. 

Χ 280: ταιη, 1ο Ἰαθζε ρσθ- 
ἀἆαπολῖ; γέ τηβχκ]ογέ ἔφην ἴπι {ε- 
σεηβαίσ τα ἀετ εΏεπ απβσθβρτος!θ- 
πθη, Ἰεἰσῦ Ρϱ6πΟΠΠεΠεη ἨΒΗπβίσΠῦ, 
Ῥεζῖεμαπα θα 1 650 β, 

65. ἆλλ᾽ ὁπότ᾽ ἂν δή βοπά ΕΥΠ 
ετδῦ ἆαθπη, ἨὙ6ηΠ, πας] οὐ πρίν 
ταῖρ ἸοῬαξέοτι Ὑοε]ικο] ἆοι Κοπ- 
αἰτακῆοι εἰαδ πρίν τας Κοπ]απκ- 
αν, τ6ι. ᾧ 940. 

68. Ζπείζες Ἠεπαϊθ]οα -- 4 499. 
Ζ 898. ἀφίκηται, Κοπ]. ἀαετ Έτνγαι- 
{αππβ, πασἩ Ρτᾶδετίναπα, πο Σ 190. 

64. ὤμοιιν Ίοκα]ετ ὨΏαν ἆθβ 
21615, πο χροῖ, 1 596. 

66, ἄρχε µάχεσθαι ἆ. Ἱ. 
Ζάπι Καπιρίο, 

66. εὖ δή εἰ φιιάεπι ἰαπι. ἆθ Ἰ]α. 
Αοπη] Περῦ ἴπ ἄερεπεαίσ τα 62 {. 
Ἠϊ1εν Ἰθχνου, ἁἀαῑς ἀαάξ, πας 6 1η 

{ήἨτο 

Τρώων δὲ πόλις ἐπὶ πᾶσα βέβηκεν 

5οἴπεπα ἄχο]] α 409 Β. οιδειπί Ἰαξ, 
ἵπ ψεβεηύ]Ιοπεη οτΓϊ]]6 198, βο ἀλ[5 
6ς β1οἩ ΄πΙοΠΏβ νονσιεὈί, Ἱπδηη 6ς 
Ῥαἰτοκ]οβ᾽ ΒΙδίε σονἈλτῦ, --- κυά- 
νεον Ἰηίο]σα θτ Ζ9Ἠ]τεΙοηθη, ἀ1ο]ι- 
ἴεη ἸΜεηρο. νέφος, πο 4 514. 
198. Ρ πὸδ. -- ἀμφιβέβηκεν πῖῦ 
Ώαΐ]ν (νηυσίν) πα Ἠΐετ: τίηρθ ϱε- 
ἰτεύεπ 186 ππι ἆᾱ. 1, τ1ησβ απι- 
βοἩ]16[90. 

67. ἐπικρατέως ἄρετπιβολμίϊς, πι]ς 
ἄρει]εσεπει ΜαοΠιὔ. 

68. κεκλίαται πιῦ ἆθπα Ἰοα]οτ 
Ῥαϊ, ῥηγμῖνι, νο Ο Τ40: Εεἀτᾶπσῦ 
β1πὰ απ. Τρ]. 4 409. ῥηγμίν ἀῑε 
Άπι Ὀΐετ αἶοι Ὀτεοπεπάεη Ίοσαπ, 
ἀϊε Βταπάτης. 

609---τ9. Ρίε {ο]σοπάφ Αιθίήηταηρ, 
Ἰη ψε]ο]Ἀει ΑοΠΙΙ ἀαξ ἀταϊκίο Υου- 
σεµεπ ἆετ Τχοες 1π[ο]σε ΒεΙΠ6Υ 
Αβγεβεημείό νοπι Καπιρίθ πὶομύ 
ομπε Βεμαρεπ βομ]]άετῦ, επαρτιοΏέ 
πΙομί ἆατ ἆπτο] ἀῑς Εχοϊριίφςθ, 4εν 
Ἰείσίει (θεᾶησο ΠετρεΙσεζάμτίεη 
ΜΗ (παΦΙοἨ, 4εηη 69 Ε., Τ9 απᾷ Ώθβοι- 
4ετβ 78 Ε. βείσεη νΙε]πιεἩν ἆῑο Βἰ- 
ὑπαίοπ ατα βοβ]α[ς ἀο5 εἰίζεη (6- 
68ηΏσθ6β τοταἈς, πο πας Ύθδιψα- 
ἀαπσ ἆετ ἀτεῖ Κδπίσο ἨΗε]κύοτ 81ο] 
Ζυπα Βύανττα αἩξ ἀ4αβ1μαρεν αηβολ]οχκζ. 
Απβ ἀἴεβεπ ππᾶ απάετη ἀτήπάεῃ, 
να]. τα Το {., εἰπὰ ϐ69---το αἱς.Ιηΐεγ- 
Ῥο]αίίοι Ζα γεγπετ{εη. 

69. πόλις οἰυίίας. --- ἐπί παῖξ βέ- 
βηπεν 190 πετοπρετῆσκί, ἵη ἆἱθ- 
Β6π1 Φίπης πατ Π16Υ, 
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θάρσυνος οὐ γὰρ ἐμῆς κόρυθος Λεύσσουσι µέτωπον ο 
ἐγγύθι λαμπομένης' τάχα κεν φεύγοντες ἐναύλους 

πλήσειαν νεκύων. εἴ µοι κρείων ᾽4γαμέμνων 
ἤπια εἰδείη" νῦν δὲ στρατὸν ἀμφιμάχονται. 

οὐ γὰρ Τυδεῖδεω «4ιομήδεος ἐν παλάμῃσιν 
μαίνεται ἐγχείη «4αναῶν ἀπὸ Λοιγὸν ἀμῦναι" Τό 

οὐδέ πω ᾽άτρεΐδεω ὀπὸς ἔκλυον αὐδήσαντος 

ἐχθρῆς ἐκ κεφαλῆς' ἀλλ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 
Τῥωσὶ κελεύοντος περιάγνυται., οἳ ὃδ ἀλαλητῷ 

πᾶν πεδίον κατέχουσι, µάχῃ νικῶντες ᾽άχαιούς.] 
ἀλλὰ καὶ ὡς, Πάτροκλε. νεῶν ἀπὺ Λοιγὸν ἀμύνων «80 
ἔμπεσ᾽ ἐπικρατέως. μὴ δὴ πυρὸς αἰθομένοιο 
νῆας ἐνιπρήσωσι, φίλον δ᾽ ἀπὺ νόστον ἕλωνται. 
πείθεο δ᾽. ὥς τοι ἐγὼ μύθου τέλος ἔν φρεσὶ δείω, 

[ὼὧς ἄν µοι τιμὴν: μεγάλην καὶ κῦδος ἄρηαι 

πρὺς πάντων «{αναῶν, ἀτὰρ οἳ περικαλλέα πούρην  «8δ. 

τ0. Φάρσυνος πατ Ἠϊει ππά Ν 858. 
-- µέτωπον, ἄεπῃπ παχ ἀῑε Υοχᾷει- 
βεϊ]ζθ ἀεε Ἠο]πις 2εῖὶσο εἶπ ΑοΠ1]] 
ἀεπι Εϊειπάᾳ. Όας ὙΠοτς αἴομί παν 
Ἠ]ος ἵπ ἄρεγίτασοπειι Βίππθ, 

Τ1. τώχα: Αρςγπά. αἀνεικαί. -- 
ἐναύλους Ψ αβ5ετστᾶ απ, ἴγοςΚεπΠθ 
ΈΙπηρα]ο ἵπ ἆετ Ἐδεπο. 

το {. εἰ -- εἰδείη Ῥεάιπσεπᾶάος 
Ὑγαπεομραΐε: ἤπια εἰδείη ἔτειπἆ- 
1ο] σες]ππ νᾶτα. Ώϊθ6ςε Απ[βε- 
ταηςσ 15ύ της ἆθπι γοη ΑΡΑΙΙΘΠΙΠΟΩ 
1ΠΙ πθυπίθη (θεβηπρθο ΡεπιασΏίεἨ 
γετεδΗπαπρβτοτειοἩ ππγετεῖηΡατ.--- 
νῦν δέ 80 αΡαχ, θσεπβαίᾳ ἆθτ 
Ὑγππ]κΠοἨ]κεΙς σπα ἀεὶ νοτπετσεμεπ- 
ἀεπ Αππαμπηα. --- στρατὸν ἀμφιμά- 
χονται, Κἄπιρίεη ππι ἆας Ἰμαρες, 
1ΏπΠΙΙΙςἩ σοάας]ιῦ. 

Τδ. μαίνεται ἐγχείη, πιο 6 111. 
---ἀπό τα ἀμῦναι πὴῖ Εεπεξῖν, πγῖθ 
50, βοηεέ πας Ώαῖν, ἆοσῖ πηχὰ ἀας 
εἴπίβομο ἀὠἀμύνειν αποἈ ταῖς «θη, 
γετραπάεη: 4 11. 405. Ο π8ι. 

Τ6. αὐδήσαντος Ζα ἀτρεΐδεω ταπᾶ 
Ρεϊἀάθᾳ αὐλῆπρίσ νοη ὀπός; Ῥατῆ. 
Αογ.: ἀαΐδ 6: ἀεπ Καπιρέαξ ϱχ- 
ποῦοαῃ ᾶ ές, 

Τπ. ἐκ κπεφαλῆς 2ι ὀπός: να]. 4 
462, -- Ἕκτορος ΑΟ, ὄψ. 

Τ8. περιάγνυται ηαχ Π16Υ. 

Τ9. κατέχουσι ετᾶ]]οπτ. --- νι- 
κῶντες Ῥ]εσεχ εοῖεπᾶ, ἄρετ]εραῃ. 

80. καὶ ὡς 8ποἩἈ Εβο, σ]6ῖΙο]- 
πιο], Ἠαί ἵη ἆθπι Υοτπετσεπαπᾶεπ 
Καῖπο ραβεεπάθ Βρζίϊεπαπα;: ἀἆοτ Ζι- 
ΒΕΠΠΙΘηἨΩΠσ 156 ἄπτοι ἀῑο Τηὔει- 
Ρο]αΐίοπ οσοεςζὂτό. -- ἀμύνων ἄε 
σοπαζι, : 

81. ἔμπεσ᾽ Ὀτ]ιοὮ Ἠετεῖπ, ΒΕἤχ2θ 
ἀἷοὮ απξ ἆαπ Ἐε]πᾶ, βοπαῦ γοηπ ἆθτα 
γετπεεταπάεν Ἐ]επιεπί ἆθες Ἐϊθαθτς. 
ἐπικρατέως Ἠϊαι: ταῖς Μασ]μζ, --- - 
μὴ δή, 7α 4 181, ἆα[α παχ πΙοῇὮζ. 

82. ἐνιπρήσωσι ταῖς επεβᾶν: σα 
Β 415. 

88. ὡς βο- 16, ταῖς Κοπ]. θεία 
Ἱπ Γαπτίεηθπι ΒΙΠΠθ6. -- μύθου 
τέλος, να]. Ι 56, ας Ζἱ6]ἱ πιθὶ- 
π6εχ Ἠεάς, πιείηθε Απτασς, ᾱ. Ἱ. 
νοτααξ 4θγβε]θο ΠΙπααδ]ᾶπ{ῦ, 

84---86. Δποῦ ἀἶθθο Ύεγβο εἰπά 
ΠΒΟἨ ἀ4θεπι τα πθππζεπ ἄθββησο Ῥο- 
ταῖῖς ετ[ο]σίεη Αποτζιεζεν ἄει Ἠ ἄο]ς-- 
5αΏο ἆθτ Βεὶθεῖς απᾶ ταίσμεν Βμ- 
6αῦ6Π, 5δοπ1θ πθσεη ἆθι αἰδτοπάςῃ, 
Ὀπίετρτεσμαηπς ἀθ5 Ζ18ΗΠΙΠΙΕΠΗΕΠ- 
6ε5 νοι 885 απά 8τ αἱ Ιπέθγρο]α- 
{οι Ζα Υθγγοθτί{θη. 

84. ὡς ἄν ἵπ Βπα]οπι Ιηπθ, 
8ὔ. πρὸς πηῖέ ἄθπ.: νοη βθἰ{θη, 

πο ἁ 160. --- ὠτώρ Ιαῖτεί ἀῑς πᾶ]οτα 
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ἂψ ἀπονάσσωσιν, ποτὶ δ᾽ ἀγλαὰ δῶρα πόρωσιν.] 
ἐκ νηῶν ἐλάσας ἰέναι πάλιν' εἰ δέ κεν αὖ τοι 
δώῃ κῦδος ἀρέσθαι ἐρίγδουπος πόσις Μρης, 

μὴ σύ γ᾿ ἄνευθεν ἐμεῖο Λιλαίεσθαι πολεμίξειν 

Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν' ἀτιμότερον δέ µε Δήσεις' 90 
μηδ᾽ ἐπαγαλλόμενος πολέµμω καὶ δηιοτῆτι, 
Τρῶας ἐναιρόμενος προτὶ Ἴλιον ἡγεμονεύειν, 

µή τις ἀπ Οὐλύμποιο 9εῶν αἰειγενετάων 

ἐμβήῃ᾽ µάλα τούς γε φιλεῖ ἑκάεργος ᾽Απόλλων᾽ 

ἀλλὰ πάλιν τρωπᾶσθαι, ἐπὴν φάος ἐν νήεσσιν 96 

Θείῃς. τοὺς δέ τ᾽ ἐᾶν πεδίον κάτα δηριάασθαι.« 

[αἲ-γάρ. Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿4θηναίη καὶ "Απολλον. 
µήτε τις οὖν Τρώων Θάνατον φύγοι. ὅὕσσοι ἔασιν, 
μήτε τις ᾽άργείων, νῶιν δ ἐκδῦμεν ὄλεὂρον, 
ὄφρ᾽ οἷοι Τροίης ἱερὰ κρήδεµνα Λύωμεν.] 

Απείάητιπς ἆθβ τογπογσε]ποπάθπ (6- 
4απ]επα εἴπ, --- οἳ ἀῑθ Ώαπαεί. 

86. ἀπονάσσωσιν πι Αξῑῑν πΙτ 
Ἠϊεν, σπατᾶσοκβοπίσ]κθπ. --- ποτὶ 
δέ απᾶ ἆαζα, αα[βετάθπι: Ζα Ε 807. 

87. ἐλάσας ο. 
Ἠϊπνγιεάςχ, ἆαπηπ αποἩ, τρ]. 
σ 9τ1, 7α Ι 196: πασπάεπι ἆαπ ἆῑο 
Έτους α15 ἀεπι βεμιβε]ασεν Ζατῆο]κ- 
βεβεμ]ασεπ Παρῦ, 

89. σύ ἁἆπτοα γέ Ῥείοπί σα αἵπ- 
ἀτίπσ]σο]μει Μαππαηρ: τΡ]. Κ 257. --- 
πολεμίζειν πεῖτετ πα Κἄπιρίεῃ. 

90. ὠτιμότερον Ῥεϊοπί γογαπηρθ- 
εα]]ς: εἴαθίῦ παῖτ Ἐητο Ζα σαπΙΠηΘη, 
ψηχαῦ ἅα πη]οὮ πἩασ ππι 5ο νθτας]- 

«νείες πιαοπεη: τα β 203. Ώεππ πχ 
ἅαπα, πθηη ἆἱοθ Αολμάςος πας ἆθι 
γοαιταῖραπσ ἆαετ τους απβ ἆθπι 
Βοπίἤε]ασεν ππ]εάςετ. απ{ βἰοὮ 8ηρε- 
πθβοη βἶπά, νητά ἆαβ επ] ἆαι 
Ἠά]ερεάΠτ[αρ]κεις 1π 1Ἠππει θτΠα]- 
ἴεπ πετάθση, πο]ομθς βἶθ {τοῖροῃ 
νητᾷ ἆαεπι ΑοΠΙ]] νο]]ε ἀεπασίμαιπρ 
Ζα σερεπ. Όρει ἆάξ Ἐπίυταπι σα 
Τ 419, 

91. μηδέ 8ποἩ πΙοἩ{. --- ἐπαγαλ- 
λόμενος παχ Ἠϊες, ἵπ ἆετ αὔο]σθι 
Έτθιᾶε απ. ἀεπι (61 ἄσ]ε]1ο]ιο) Καπιρέ 
-- Καιδο] σα ἡγεμονεύειν, 3Ώειχ ἐν- 
αιρόµενος πιοᾷα] ἆασα. 

989. µή ἆα[ς παν π]οΒἙί, γαι- 

Τρῶας. -- αὖ 

100 

ηθπά. --- τις θεῶν, νο ἵπ ΠΙ- 
Ποπ]κεῖς ερᾶ εν Αγρο]]ο. 

94. ἐμβή η, εΙπβοἈταῖῖς, αν επῦ- 
Εερβεπίχείε, 1η ἀἱεβατ Βεάεαίαπα ηἩΣ 
Ἠϊθυ. --- ἐκάεργος, πα 4 Τά, εντ 
ΑΡπεῄτοι ες Ψετάδτρεης, 6 ο]ιίσ- 
Π1θ5, 

96. τρωπάσθαι, ἀπδ Ἐτεφιεπία- 
παπι γοηπ ἆετ απγοτάπάοτό αἴπσι- 
Πα] ύεπά θα Ἠλολμίαπα, πε Ο 666. -- 
ἐπήν πηῦ Οοπ]. Αογ.: σα Η δ1. --- 
ἐν νήεσσιν ἴπα Βομαμ]αρετ, Ῥεζοπί, 
6εβεπραίς πεδίον κάτα 96, νρ]. 6τ 
ἐκ νηῶν ἐλάσας. 

96. τοὺς δέ, Αεμλεν ππᾶ ΤτοῬγ. 
-- δηριώασθαι πεϊίεν ΚἈπιρίθη, 

9τ---100. ἈΏοποα ΑτιβίατοεἩη γεχ- 
ψαχξ ἆἱθθο περεον 11τος ΙπΠαβ]{5 5ο 
αηβζΌ[δίσεη Ύεχβο. 

9ἳ --- Β 9τΙ. 4 288. Η 192 υπᾶ 
η ἆθτ 04. 

98. µήτε τις οὖν: σι ϐΘ Τ. 
99. νώιν Καπη πας ἹτγζΒπα]ΙςὮ βω[ῦ 

46 Νοπιιπαζίτβ νῶι 5ἴεποεῃ. --- ἐκ- 
δῦμεν 3ΤΙΡΆΠΙΠΙΕΠΦΕΊΟΕΕΠ ἃπδ ἐκ- 
δυίηµεν, Ο)Ρµ6. Αοτ., πίθ ἀναδύη 
εαν ΤΗ 5 πέος δύω, ο. 
Άσο,. παγ Ἠ16Υ. 

100. πρήδεµνα Νρονίσασοι του 
ἄεπ ΒαχρπιαπθίἨ, πίθ ΠοΟἩ .ν 888, 
γρ]. κάρηνα πολίων Β 117 τοῦ ἄθπ 
Ῥπτσεῃ. --- Ίύωμεν εη{ίβρτεοπεπᾶ 
ἆαπι Β]]άρο η πρήδεµνα; Κοπ]απ]κ- 
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ὧς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὺς ἀλλήλους ἀγόρευον, 
Αἴας ὃ) οὐκέτ ἔμιμνε' βιάζετο γὰρ βελέεσσιν΄ 
δάµνα µιν Ζηνός τε νόος καὶ Τρῶες ἀγαυοὶ 

βάλλοντες' δεινὴν δὲ περὶ κροτάφοισι φαεινὴ 
πήληξ βαλλομένη καναχὴν ἔχε, βάλλετο δ) αἰεὶ 106 
κὰπ φάλαρ) εὐποίηθ)' ὁ δ᾽ ἀριστερὺν ὤμον ἔκαμνεν, 
ἔμπεδον αἰὲν ἔχων σάκος αἰόλον, οὐδὲ δύναντο 
ἀμφ) αὐτῷ πελεμίξαι ἐρείδοντες βελέεσσιν. 
αἰεὶ δ᾽ ἀργαλέω ἔχετ᾽ ἄσθματι, κὰδ δέ οἳ ἱδρὼς 
πάντοθεν ἐκ µελέων πολὺς ἔρρεεν, οὖὐδέ πῃ εἶχεν 110 

ἀμπνεῦσαι' πάντῃ δὲ κακὺν κακῶ ἐστήρικτο. 
ἔσπετε νῦν µοι, μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 

Εν ἵπι Ἐἰπα]εαίσθ παο]Ἀ ἄεπι ΟΡία- 
Εν ἆας Ἰ/Γαπβο]θε, ππῖθ 6 Τδ. ὃ Τ58. 

τ. 101--198. Α1άβ5β πι/[β τοσ 
Ἠεχκίοι πείοῃαιῃ, ἆἀῑε Ἔτοες 
σπάθη λε 9ολμ1{{ ἆθβ ΡΒτούς- 
β11408 8Π. 

101 -- Ἐ οπ4. 48Ι. Ἡ 464. ϐ 

91ο. Ν 8Ι. Σ 968. ὢ 614 απᾶ ἵπ 

ἆατ Οἆ. 

109 -- Ο ποτ. Όιε Ετζᾶπ]αηπασ 
Κε]τὲ σατᾶοκ Ζα ἄεπι απι Βομ]α[ς 
τοι Ο νοτ]αβεεπεη Καπιρί ππι 4.8 

9ο] ἆθς Ῥτοίθβί]αοβ, απι ἄεη ΕΙπ- 

τὸ ἆετ Καἰαβίτορηε σα 5ομ]άετη, 
πε]έπο Ῥαΐτοκ]ος Ἐπίσεπάπηρ Ὦε- 

εοπ]ειπ]σί. υτίπεπς {επ 4ῑε ἀοτῦ 
σοφολ]ἀετίο ΒΙθιαδίονπ Ἠΐες π]οαῦ 
σοπαα {οείσεμα]θεπ. Ζψατ 18[6 1ο 

ἆθτ Ἠϊεχ νοταπβσρβαῖΐσίε Καπιρε αἲδ 

4ετ Έστπο (102. 104. 106. 108) πος]Ἡ 

πας Ο Τ46ῦ τετεϊπίσεη, ται. ζα ο 

ποτ, αὖον πᾶλμτεπᾶ Αίά5 ἀοτὸ απ 

ἄοπι ΒομΙβ σεάαεπο πητὰ (0 τἍν), 

168 ἀθγβε]ρο Ἰΐ6χ ααξ ἀεπι ΕτάὈοάεπ 
αἰθ]οπά΄ σα ἀθπκεῃπ, νβ]. 114 ἄγχι 
παραστάς ππᾷ 193, 3ποἈ Ἠεκίου 

Καππ απ ἆθπι Ο τθά νσι. Τ16 εἴπ- 

6αποππιθπεπ Βίωάοσῦ Κατι ππεΏτ 
σοάασ]έ φαῖη. [Απβαπᾳ.] 

108. δάµνα: Αδηπάείοπι επρῖίσα- 
ἐυιι.--Ζηνὸςνόος Ν 1116, π1εΟ 243. 

104, περὶ κροτάφοισι 7ὰ καναχὴν 
ἔχε. 

106. παναχὴν ἔχε, νὶθ Τ94, να]. 
βοὴν ἔχον Σ 496, εἴσεπί]ολ: Παβίθ 

Αη 8ΙςἩ, πῖτ: σαὈ νοπ 5ἶ6] 6ἶη (69- 
ταββε], ᾱ. 1. Κ]ῑττζα. --- βάλλετο, 
βο. πήληξ, οτκ]άτεπᾶο Απαζημτιις 
νοη βαΛλομένη: ζα ϐ 915. 

106. κἀπ εἴαῖδ κὰτ ἀπτοη Αβει- 
τϊ]α{]οη ΑΠ φ. -- φάλαρα ηιχ Ἠ1εχ, 
Μεία]]οαςχκα], ἄῑδ απβ ἆετ Ηε]τι- 
ΚαρΡρο Πεταιεσείτίερεη οἆετ απέ 1Η 
{οεἰσεπ]είεῖ ἵπατεηπ, Ζπαρ]εῖον σαχ 
Ἐδείίσαπσ πῖθ Ζαπι ΒοἨπΙιπσκε Ὀε- 
αἰπιπζ, Ὑσ]. τετραφάληρος Ε Τ48, 
4 41, αἶπ παῖῦ νΙετ ῬΒποχκε]π, πγγεῖεη 
ααξ Ἱεάετ Βαΐε γΥθ6γεεπεπες Ἠε]πι. 
-- ἔκαμνεν Ἱπιρετ: ετπαΜτεῖθ 
η8ΟἩ ππὰά παςῃ. 

107. ἔμπεδον ἴεβΕ, ππεγβοαὔξτεχ- 
Ἠομ. --- οὐδὲ δύναντο περαΏνο Ἐτ- 
Κ]ἄταπσ τοη ἔμπεδον --- ἔχων: οἶνπε 
ἀαίς . 

108. ἀμφ) αὐτῷ τα ἆεπ 835 
ἆαπι Ψογπεγσεπεπάεη σα ἀεπκεπάθη 
ΟΙ1εΚκὲ σάκος: ἆεπ Βομῖ]ά ατα 1 
φοἱθειχ, αη βαοἴπεαπι Ἰ6ίθς. -- 
ἐρείδοντες βελ. οΌποπ] εἰς ἆεπ 
Βολ]]ά εεΏπτετ ἰταίεπ παξ ἀεπ (ε- 
ΒΟΠΟΒΡΘΕΗ. 

109. ἀργαλέῳω -- ἄσθματι -- Ο 
10. -- Ψεταβομ]αίς 1 699. 

110. Ἐτείες Ηεπιββοα -- 089. 
πολύς Ῥιλάικαμν: τεἰοπ]1οἩ. --- 
οὐδέ πῃ εἶχεν, πε µ 498, νρ]. Η 211. 

111. κακὸν κακῷ ἐστήρικτο Νοῦ 
Ἠαΐέο αἶο] σεἀτᾶπρε, τοΙ]έα βἴςο] 
απ ο, τσ]. Τ' 290. 

119. Ὑρι. Ζζα Β 484. 

--υᾱκύμ 
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ὕππως δὴ πρῶτον πῦρ ἔμπεσε νηυσὶν ᾽άχαιῶν. 
Ἕκτωρ «ἴαντος δόρυ μείλινον ἄγχι παραστὰς 

πλῆξ ἄορι µεγάλῶ, αἰχμῆς παρὰ καυλὺν ὄπισθεν, 1156 

ἀντικρὺς δ᾽ ἀπάραξε' τὸ μὲν Τελαμώνιος Αἴας 

πῆλ᾽ αὕὔτως ἐν χειρὶ κόλον δόρυ. τῆλε ὃδ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ 
αἰχμὴ χαλκείη χαμάδις βόμβησε πεσοῦσα. 

γνῶ δ᾽ 4ἴας κατὰ θυμὺν ἀμύμονα, ῥίγησέν τε. 

ἔργα δεῶν, ὅ δα πάγχυ μάχης ἐπὶ µήδεα κεῖρεν 120 

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίκην: 
χάζετο δ᾽ ἐκ βελέων. τοὶ δ᾽ ἔμβαλον ἀκάματον πῦρ 
νηὶ Θοῇ: τῆς δ᾽ αἶψα κατ ἀδβέστη κέχυτο φλόξ. | 

ὧς τὴν μὲν πρυμνὴν πῦρ ἄμφεπεν' αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς 

μηρὼ πλΛληξάµενος Πατροκλῆα προσέειπεν΄᾿ 
»Όρσεο. διογενὲς Πατρόκλεις, ἱπποκέλευθε" 

126 

Λεύσσω δὴ παρὰ νηυσὶ πυρὺς δηήίοιο ἰωήν: 

1198. Ὄδει ἆεπ Ῥ]πτα] Ψηυσίν 2α 
ὁ) πα8Ι. 

114. δόρυ µείλινον: η ἆαδ ξυστὸν 
ναύµαχον Ο 671 140 :ἨΠ1ετ πΙοἩῦ παθ]τ 
ρεάασμθ. 

116. αἰχμῆς 7α ὄπισθεν: Ἠϊπίευ 
4εχ ΒΡ1ΐπ6. -)- παρὰ καυλόν Ἠατῦ 
Ότα Βομα[θεπᾶθ. 

116 { ἀντιιρὺς ὃδ᾽ ἀπώραξε 8ο. 
δόρυ σταᾶςα ἀπντοῖ] Ἠ1εῦ ϱς ἆθπ 
Ἓρθει. --- ΜΙ6 ἆθπι βγπᾶε βίο ἈἩ- 
686ΟΠΊΟΒΒΕΠΘΏ τὸ μὲν 1ο]βῦ 416 ϱθ- 
πηαπετο Απθζηταηπσ 468 ἀπάραξε 1η 
αθἴποι Ἰλήχκπησ. --- τὸ μὲν ἄεπ 
Ὄρεου, ἆασα ρτᾶς1]καἰῖν κόλον δόρυ: 
αἱ ΔΙ88, ἀῑο ἀαοπα]ι ες Ἠϊεραρ 
γεκεηπεπά, ἆἄεπ Βρεει γοη πθιθτα 
Ἱπ Θομπαπρ βεἰζίο (Αογ.), πατὰ 
ἀετεε]Ώα Ἅππα πόλον, Βε]μαίξ οἶπθ 
Βρίπο. ---. αὔτως ΥΘΙΡΕΡΘΗΡ. -- 
κόλον παν Ἠ16χ. --- π᾿᾽ αὐτοῦ νοη 
1Ώπι Ἀβε]ρετ, ἆθπι ἈῬρόοι αἱς 

: 6ππ788 σοᾶαελέ ἀθπι σαρε]ῦτίσθι 
Τοαι] σερεπᾶρετ. Ὑετββοβ]α[ς -- 

9680. 

118. βόμβησε πεσοῦσα -- Ν ὄ80. 
σ 89. 

119. κ. 9. ἀμύμονα, νψὶθ κ 50. 
π 2581. -- ῥίγησέν τε ππᾶ Όολαα- 
ἀενῃπ ετστὶ{{ 1πη, ραταίακῖδομθυ 
Ζαβαΐᾳ ἀετ Ρεσ]εἰνεπάσςη ΡΕΗΙΗΤΙΊΠΡ: 

πας οπαιάετη: να]. 650. 4 850. 
Ν 4Τ6. 

190. ὅ --- ὅτι.-- δα 14. -- πάγχυ 
Ρῖς ο. τα Ο 406Τ. 

191 -- Ἐὔα -- Πτι. 
129. γάζετο Ἱπιρεχί.: πΙοἩ πας] 

Ὅ παπὰ ηΒΟΠ. -- ἐκ βελέων 8πβ ἆθπι 
Ῥετεῖο]ᾗ ἄθι (059889ΠΟΡΒΡΒΟ. 

128. τῆς αβ]ιᾶηρίσ νοη κατ παῖῦ 
πέχυτο: ἄ Ὀδι ἆαββε]θο (ἨΙπαἈ). Ώα8 
Ἐ]αδαρ{. νοι ἆεπι βοζογσεπ Ἐππ- 
{πιο ἆοτ Ἠαπά]πηρ. --- ἀσβέστη, ἀϊεβθ. 
ἙαπαπΙη{οτπι πχ Ἠ16Υ. 

Υ. 194- 164. Ῥαΐϊτοξκ]οβ, τοη 
ΑοΏΙ]] σατ ἨἘ1]ο σοῦτίεβρεη, 
1οσί ἁἀῑο Ἠὔβίαππα 4 οββο]ῦ ο 
8η. 

194. τὴν μέν, ἆθβ ΡομΙΗ, ἆασα ας 
αά]α]κ]γίαο]ο πρυµνήν: απι Επάθ, 
Ότι βρίθρσε]. -- πὺρ ἄμφεπεν, ψθ 
ϐ 48π, παν σεβοπᾶ δρ απι, απι]ο- 
ἀοτέο. 

106. ὄρσεο Ίππραν. ἆθβ σεπιδεμύεα 
Αογ. ὠρσόμην, πθ δύσεο 1329 γοη 
ἐδυσόμην. --- πποκέλευθε πατ Ἠϊθς 
παπά 6584, 8899, Ῥοϊποτυ 468 Ῥαΐτο- 
Έ]ος: τοββθξάτη τη θ]1ιά. [Αημαπσ.] 

12. δή 5οποπ. -- ὑωήν, αἰρεηί- 
οι ἀάς ἸοἹσθπ, γοπι Έεαει ἆάξ 
ορτῦ]μεη, Β]αςκθχῃ. 
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μὴ δὴ νῆας ἕλωσι καὶ οὐκέτι φυκτὰ πέλωνται" 

δύσεο τεύχεα θᾶσσον, ἐγὼ δέ κε Λαὺν ἀγείρω." 
ὡς φάτο., Πάτροκλος δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ. 130 

κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ ρήμα, ἔθηκεν 
καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 

δεύτερον αὖ Βθώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν 

ποικίλον ἀστερύεντα ποδώκεος «4ἰακίδαο. 
2 2 ἀμφὶ ὃδ᾽ ὤρ ὤμοισιν βάλετο ξύφορ ἀργυρόηλον 1356 

πσλσεον ο ας ἔπειτα σώκος μέγα. τε στιβαρόν τε" 

κρατὶ ὃ) ἐπ᾽ ἰφθίμω κυνέην ἐύτυχτον ἔθηκεν 

ἵππουριν' δεινὸν δὲ Λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. 

εἴλετο ᾿. ἄλκιμα δοῦρε, τά οἳ παλάμηφιν ἀρήρειν. 
[ἔγχος δ) οὐχ ἕλετ οἷον μήμαθας άἰακίδαο. ΄ 

βριδὺ µέγα στιῤαρόν᾿ τὸ μὲν οὐ δύνατ᾽ 

140 

ἄλλος ᾽χαιῶν 

πάλλειν. ἀλλά µιν οἷος ἐπίότατο πῆλαι ᾽Αχιλλεύς. 

Πηλιάδα μελίην. τὴν πατρὶ φίλω πόρε Χείρων 
Πηλίου ἐκ κορυφῆς. φόνον ἔμμεναι ἠρώεσσιν.] 

198. μὴ δή, εο]ρείᾶηπάίσεν Απβ- 
ἀτασ]ς ἀετ Βεβοισηῖε, ἀἆα[5δ πα 
πη1οΕ, νοτρεταϊθεῦ ἄπτολ ἀεπ Πη]λα]{ 
4εε γοσλογαο]λοπᾶ θα Φαΐ7ε5: νο]. Σ8. 
-- οὐκέτι φυκτὰ πέλωνται, πο 8 
999, ἕ 489. φυπτὰ ειὈεἑαπεϊν]ουί: 
ΎΜερε, Μόρομκεῖέεα ἀθβ Ἐπίτίη- 
ΏΕΗΒ. οὐκέτι, π]ολῦ μηκέτι, νγαῖ] ἀῑε 
ἈΝεσαίίοη τη] φυµτά εἴπεη Βεστίῇ 
Ῥι]άεί: ἀῑε Γππιόσ]α]ικαῖῦ ποςἩ σα 
6η (ΠΊΘΗ. 

129. δύσεο, {ο]σετηᾶοβ Αβγπάεῖοῃ, 
σεπαπετο Απθζημταπσ ἆθβ αἱ]σεπηεῖ- 
ηΘΏ ὅρσεο 126. -- Δάσσον: τες]λί 
5οππε]]. 

190. Ζνεϊίοβ ἨεπαϊαΙομ -- Η 206. 
χαλκῶ νου ἆὲν σαηζεπ Ἠήδίπηρ. 
[Αημαπς.] 

191-198 -- ΙΓ 550--555. 4 1--- 
19. Τ' 969-- 5τ1. Ῥϊε Βεϊπβδομίεπεῃ 
Ἰοσίο ἀατ Ἐτίοσει 2Ζαεγεῦ απ ππὰ 
ἆαπηπ ἆεηπ Ῥαπποχ, υθῖ 65 8οἩπας 
Πεἱ ἆεπ ρεραπηζετίεη Ἀδτρει 7Ζα 

.. Ῥειροεῃ. 
184. ποικίλον: τα Ν 18Ι. -- 

ὠστερόεντα, Ῥοϊνοτί ἀθδ Ἠιπιπιε]α, 
Ώτχ Ἠϊθος γοπ Ῥαπσει: Ῥοβίετηὔ, 
πηΙ βὐογπαχθίσενι Ύ 6υ2ΙΕΤΙΠΡΘΗ. 

196-- 199 -- Ι 984- «558. 

195τ--199. Ὑρι. τα Ο 480 β. 
199. Ὑσ]. ϱ 4. ἄλπιμα δοῦρε: 

ἀας΄ Αἰἰπιραί Ῥεί δοῦρε ελ ϱὐεῖβ 
1 Ῥ]ατ, 

140---144. Ώϊερβο τοπ Ζοποᾶοί ταῖς 
Ἠδολί τονποτίεπεη Ύ6γβο Ἰδηπεπ 
πεβαπ 159 π]οπῦ Ῥοείεπει, ἆθ ἔγχος 
--- οἷον πΙομῖ ἵπι ἄεφεηραῦα Ζα ἆθπ 
199 ογπᾶἈ]ληίθη 7παὶ (η1οπζ Αοπί]- 
Ἰεϊβόπαπ) Ἀρθεθχεη, βοπάθτη η (16- 
σεηεαίζ τα ἆεπ 195---188 απι[σοσᾶμ]-" 
ἴοπ Ἠ/αΒοη ἆθς Αολ]] σοπιθῖηῖ 196. 
Ἠμο]]{ε ππαη ἀἆαπαοἩ αΌθε 199 απβ- 
εοποιάση, 5ο τάς πας] 144 οἶπο 
Απσαῦς τετπη][δό πγετάεπ, πας Εντ 
εἴποη Ώρεοτ Ραίτο]]ος απ Βίο]]θ ἆθτ 
Ῥε]ίαβεδομθ ΦΕΠΟΠΙΠΠΙΕΠ. [Απ]μαπρ.] 

141-144 -- Τ 988--591. 
141. Ἐτείες Ηοαπαϊκῖο] - Ε π4θ. 

α 100. 
145. πάλλειν 5οἈ πίησθη, πῆλαι 

Δου.: 1η Βομναπᾳ Βεἴσεῃ. 
145. ΠΠηλιάδα ετ]]ἂτί ἀπτοι ΠΠη- 

Λίου ἐκ πορυφῆς 144. --- πόρε, πᾶς]ι 
ἀοπ Εγρείθη, αἱδ Ῥοε]εις τα Ἐμος -- 
1ο] νοιπαᾶἈ]μ]ζο, πγο 41θ8εχ απο] ἀ1θ' 
Ώοβςο (149) νοη Ῥοβείάοπ ππά 8π- 
ἀ6το (θδοπεπκο γονπ ἆεπ Ἀυτίροι 
ἀὐ[ίειη επιρβηρ: Σ 84 {, -- Χεί- 
ρων: 4 219. 4 8592. 

144. ΠΠ. ἐκ κορυφῆς σα νοτριπάθη 
πηξς τήν: να]. τ 26ὔ Ε. -- φόνον, 
νο], φ 324, Μεν Ἰογκσεις ζαπι Μοτᾶ, 
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ἵππους ὃ᾽ 4ὐτομέδοντα 9οῶς ζευγνῦμεν ἄνωγεν, 146 
τὸν μετ ᾽άχιλλῆα ῥηξήνορα τῖε μάλιστα. 
πιστότατος δέ οἳ ἔσκε µόχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοκλήν. 

τῷ δὲ καὶ 4ὐτομέδων ὕπαγε ζυγὺν ὠκέας ἵππους, 

Φάνθον καὶ Βαλίον, τῷ ἅμα πνοιῇσι πετεσθην. 

τοὺς ἔτεκε Ζεφύρω ἀνέμω ἅρπυια Ποδάργη 160 
βοσκομένηή Λειμῶνι παρὰ ῥόον ᾿οκεανοῖο. 

ἐν δὲ παρηορίῃσιν ἀμύμονα Πήδασον ἴει, 

τόν ῥά ποτ ᾿Ἠετίωνος ἑλὼν πόλιν ἤγαγ) ᾽Αχιλλεύς. 
ὃς καὶ θνητὸς ἑὼν ἔπεθ' ἵπποις ἀθανάτοισιν. 

ἸΜυρμιδόνας δ᾽ ἄρ᾽ ἐποιχόμενος θώρήξεν ᾽άχιλλεὺς 1556 
πάντας ἀνὰ κλιδίας σὺν τεύχεσιν᾿ οἳ δὲ Λύκοι ὣς 

ὠμοφάγοι, τοῖσίν τε περὶ φρεσὶν ἄσπετος ἀλκή, 
οἵ τ) ἔλαφον κεραὺν µέγαν οὔρεσι δῃώσαντες' 

Μοτάνφα{ΐα. -- ἠρώεσσιν β666Π 
4ϊε Ηε]άεη. 

145. ζευγνῦμεν τοῖῦ πητεσε]ιηᾶ [β]- 
6ετ Ώεμππηρ ἆ68 υ --- ζευγνύμεναι: 
νο]. δαινύῃ 8 948, τιθήµενον Κ 94. 
[ΑημαἨρ.] 

147. πιστότατος 8πῃ Ζανετ]ᾶς- 
8 1ς βὗθτ πηῦ ΤηβπΙ αν 4ετ Βἠο]κδιο]ῦ: 
μεῖναι ὁμοχλήν ἄεπ Ζαταξσα εχ- 
πατίεη, 468 Βε[εῃβ] σοπιᾶτίϊσ 71 
εοἵη ας ἸΜαρεπ]εηκετ, Ώθβοπάθτβ 
4απτπ, πιεπη ἀ4ετ Κἄπιρίες ἆεπ Ύλα- 
6εη τετ]αβεεπ Ἠαίΐθ6, απ Ζα Β[8 σπα 
Κἄπαρίεη απᾶ ει Ἠμασεπ]επΚκετ ΠΠ- 
ες. 4ετ ΠΙπίε πρ ἆεπι Ύμασει 
βἴοἩ Ὀοταῖῦ ἨΠα]ίθη πηπ[εζο 1Ἠπ πνΙθ- 
4ετ απ{καπεμππεη. --- δέ ἵπ Τ6- 
στπάεπάσεπι ΒΙηπ6, 

148. τῷ ΡαΏ. πιαβοτ]. --- καίατο]ι, 
απθκργθοπεπά ἄθπι Βείεμ] 146: σα 
4 3249. 

149. Ἀάνθον: ϐΘ 186, Έα]τθο 
οἆοτ 15406116. --- Βαλίον βοἹιθσχοθ. 
Όδει ἀΐθεο Έοβκο ΤΠ 867. Ρ 445 Π. 
ου {- -ἅμα παρ]εἶς] τα1ζ, ππι 
4ἱ6 Ἰ/αίξζε παῖξ: να]. τα Ι 907. α 98. 

150. Ζεφύρῳ, ἄθπι ομπε]]λίε ἀοτ 
Ἰππάθ: Τ' 415 {. --- ἅρπυια: ἀῑθ 
Ἠατργίει αἶπὰ Ῥ6ί Ἠοπιεν ἀϊε Ῥετ- 
βοπἱΠοῖεταησ εν ἁαπΙιπτα{Γοπἆθη 
Μἐπχπηπγιηάο ομπα Ῥεβπιπιζο (9- 
εαν, Ποδάργη πολ ἀῑό ἔτπ[β- 
βομΏε]]ε (τα]. 6 185. Ὁ 9906). --- 
Ζαπι σαηζ6π Τ' 400. 

161. βοσκοµένη, αἱξο π]χἁ ἆῑα 

Ἠαχργίθ Ῥοάφτρε Ί116Υ αἱς Βἰπίο ᾳο- 
ἀαεΠί. --- παρὰ ῥόον Ὠμ., νε 191, 
ηθΏθη ἆ46Υ Βαδπιυηα 1η. 

159. παρηορίῄῃσιν: ἀῑθ σαππθ Ψος-- 
τ1οβίαηπΡ ππι ἀά8 Ῥεϊρίοτά (παρήο- 
ρος) απ 6ἵπβ ἆθτ οοομρίετᾶρ οἆοτ 
απ 45 4οοἨ ε]υβῦ αππακορρε]π, 
πατηθηῦμοἩ αποῦ ἆπβ Ζαππισειᾳ, 1η 
488 ἆετ Κορί ἆθβ Βεϊρέονᾶεν Ῥε- 
{οε]σί πατάς, ἆα]αει ἔει ἐν 116 [8 
Ἠϊποίηπσθ]θη, βραηπίθ ἵπ ἆἱθ 
Νερεπ]είπεῃ. 

168. ῥα πᾶπι]16Ἡ. --- ποτὲ, Εχ- 
κ]άτι ἀἆατο]ι ἑλών. --- Ἠετίωνος πό- 
Λιν: παρα: ἄ 866. 

164. καί απο] πηξ Κοηπθββίνεπι 
ῬατΙοίρ. --- ἔπεν) ᾱ, 1. σ]είσ]πθη 
οτι Ἠτ1α]ῦ. 

γ. α56--590.. Αοἲι]] τᾶφίεί, 
οτἀάπθξ αππᾶ θτπιππ{οτί ἀῑς 
Μγτπι1άρη6Π. 

166. ἐποιχόμενος αὐβο]αῖ. -- θώ- 
ρηξεν 119{8 αἴοὮ παίζέπεη: τσ]. 
Σ 881 ἄμειβον. 

156. πάντας νὰ κ. σε]δτί 7ι- 
ΒΑΤΩΙΠΕΗ. --- σὺν τεύχεσιν πα θώρη- 
ξεν: τα 9219. --- οἳ δέ: αρ Ψετραπι 
{ο]σί οτεῦ παοἩ ἆετ ἸΜιαάετατί- 
πα Ἀπιθ 468 γετβ]εΙοβ, ἀπτο] τοῦοι 
106. --- οἳ δὲ Λύκοι ὣς -- ἄ 4Πι. 
4 π.δ. [Αημαπρ.] 

10Ί. περὶ φρεσίν τῖηρς πι 
Ζνετοβ{[ε]!, 1η ἆετ Φεθίθ: σα 
Ρ111. -- ἄσπετος Ὀ6ί ἁλκή παν Ἠϊου. 

168. οὗ τ’: η8οἈ ἆθπι εγεῦθη ἆῑε 
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δάπτουσιν' πᾶσιν δὲ παρήιον αἵματι φοινόν' 
καί τ) ἀγεληδὸν ἴασιν ἄἀπὺ κρήνης µελανύδρου 1060 

Λλάψοντες γλώσσῃσιν ἁραιῇσιν μέλαν ὕδωρ 

ἄκρον. ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος' ἐν δέ τε θυμὺς 

στήθεσιν ἄτρομός ἐστι. περιστένεται δέ τε γαστήρ: 
τοῖοι ΙΜυρμιδόνων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες 
ἀμφ) ἀγαθὸν ΔΒεράποντα ποδώκεος 4ἰακίδαο 

ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσιν ἀρήιος ἴστατ᾽ ᾽Αχιλλεὺς σι 2 

ῥώοντ. 

ὀτρύνων ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας. 

πεντήκοντ᾽ ἦδαν νῆες 8οαί. ᾖσιν ᾽Αχιλλεὺς 
ἐς Τροίην ἡγεῖτο διίφιλος: ἐν δὲ ἑκάστῃ 
πεντήκοντ ἔσαν ἄνδρες ἐπὶ κληῖσιν ἑταῖροι" 110 

πέντε δ᾽ ἄρ᾽ ἡγεμόνας ποιήσατο. τοῖς ἐπεποίθειν. 

σηµαίνειν. αὐτὸς δὲ µέγα κρατέων ἤνασσεν. 

Με αἸ]σειπείπ οπατακί{ετίείετεη- 
ἄεπ Πε]αὐϊνδαΐσο σιεὈΆ ἀἴεεετ ππγαῖζε 
ἀἱε Ῥηπαίίοἃ, 1π ἀθγ βἴθ ἨΙεγ σθ- 
ἀαολίῦ πετᾶεη 5ο]]ε. 

169. παρήιον, ἆετ ΒΜηρπ]ας, νε 
1632 θυμός, 168 γαστήρ, ἀἆαρεσεπ 
161 γλώσσῃσιν. --φοινόν πχ Ἠ16τ. 

160. καί τ νσ].αίφμε, παπᾷ απςἩ. 
ωστε ἀγεληδὸν πτν Ἠ16Υ, 1π ἨΠτπᾶσς]. 
-- ἀπὸ χρήνης Ζα Λλάψοντες: νβ]. 
11 226 

161. λάψοντες, πα Ἠ1ες, παῖξ Ἠο]- 
1ετ Ζαηρε Όπ]κεη, ν]θ Ἠππᾶο ἐπ: 
βοπ]αρροαπ. -- ἁραιῇσιν ἀθἴπη, 
παὐατφείτεα σεβολ1]άετῖ. 

169. ἄκρον Αα]εκίῖν σα ὕδωρ,, ἀαβ 
οΏθτα, ἀῑο ΟΡετβᾶσπα. --- φόνον 
κοηκνγες, πας ἀεπ Μοτᾶᾷ αικεππεη 
Ἰὰ[ςε, ἀῑο Μοτάβρατεῃ, τρ]. ϐ 610, 
πας αρροβΙΊνεπι αεπεῦν αἵματος, 
Ἰη Β]πὸ Ῥεβεεμοεπά, ἆ. 1. ἆαδ Μοτά- 
οῬ]αί, ἆεῃ Ῥ]αἄρεπ Ἐταίς, 

165. περιστένεται παν Ἠϊ6χ, 184 
της Ῥασπσ{ τοπ ἆθτ Ὀρεν[άβαπα 
(ἐρευγόμενοι 162), παῖθ δέ τε 1η 
ομ]αφκολοτ Βέο]Ίαπς Ζα ἄτρομός 
ἐστι, Ίπι ΒΙΠΠΘ εἶπθἈν ἸκοηΖθβ8ίνΕΠ 
Κοβεπραίκος: οῦππομ] ἄατ ἄ νοτῖ]]έο 
Μασαιπ 1Ἠπεπ Βεβεμποτάς πιας]ῦ. 

164, τοῖοι: ἆετ Ὑεχσ]αῖοΙ, νγο]ο]ιεΥ 
7νγθὶ ααξ οἴπαπάετ {[ο]ᾳποπάο Μο- 
πηεηίθ (1508 Ε απᾶ 160 8) εολ]]άετί, 
Ἱερί 1π Ῥοϊάσηπ ἆἱο Μοτὰρῖει ππά 
ἀθπ αποταομΏετΗσπεπ Μας ἆεν 

Ἰμδμο Ίθττος απᾶ ἄατααξ Ῥοσϊε]ῦ 
βΙοἩτοῦοι. 6]εΙοπαπᾳ: ἀγεληδὸν ἴασιν 
-- ῥώοντο. Ὀρτίσεπα 166 Ῥ6ϊ ἆθπι 
ΑὈξο]π]απίβ ἀεςδ Ὑετσ]είοπθ απ 1ε 
Βὐ6]]ο ἆθς αἸ]σεπιείπει Βαη]ε]κίβ οἵ 
156(41ε Μγιταιάοπεπ) 4αβ βρεσΙε]]ετε 
ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες ϱεϊτεῦεῃ. 

1605 --- Ρ 588. 
106. ῥῶώοντ᾽: πα 4 50, ἆ. 1. 5ἴθ 

βαπΙπιε]δεη β1ο] ταβοὮ ππι ΡΑίΧΟΚΙΟΡ. 
-- ἵστατ᾽ Ίπιρετε βοπεϊιπὸ Ἰ]ες Ἱπ 
46ι Βαάεπίαππςσ: ες εἴαπα σερταπο{ 
Ζα βεῖη. 

167. Ὑβ]. Β 054. ἀσπιδιώτας πχ 
η ἄἴθβεπ Ὀειάεηι Φήε]]ατ. 

168. πεντήκοντ᾽, Νρεγεϊπβτατηθπά 
πη]ς Β 68ὔ. [Απίτοπβ.] 

1τ0. πεντήκοντ᾽ , νο Β Ττ19. --- 
ἄνδρες πηῦ ἑταῖροι, νσοΙ. Ρ 406. 
8. 684 ἑταῖρος ἀνήρ: ἀθ68θ6 ν/ᾶτΘΠ 
Ζαβ]6ΙΟἨ. 4ἱο Κτίεσετ ἀθς ΑοΏΙ]]. --- 
ἐπὶ κληΐσιν, ἂἩπ ἆθεπ Ἠπάςτ- 
ρέ]ὅ οἷκεη: ἵπ ἀἴθεε Βεάεπίαπα 
φοπ8ῦ πας ἶπ ἀθτ 0ἀγ8βθ6ε: Ζ4β419. 

1τη, πέντε, 4ἱο Εὔπ[ιαί]απς, π]θ 
ΠΜ 8Π. -- ποιήσατο Ἠαῦίε ρεπιασβῖ, 
ἄεππ, ἆπί[β ἀἱθβο Εἰπύειαης ΒΟΠΟΠ 
φῆμου Ῥορβίαπᾶ, σεϊσῦ 119. 

112. σηµαίνειν, ΙΠᾷ, ἆθς ἌψεοΚΒ, 
ΠηΖαρσε[βσί Ζα ἡγεμόνας ποιῄσατο 
πθροπ 498 Το]πεπάση εβεπβαίσεΒ, 
Ιπ ἆθπι ΒΙΠΠΟ: παπι ἀἷθ ο τα 
ΑὐἰαϊἸαηπσεπ Ζα Ῥο[ομ]ῖσεπ. --- μέγα 

165. 

ντ 



16. ΙΛΔΙΑΔΟΣ ΤΠ. 15 

τῆς μὲν ἴῆς στιχὸς ἦρχε Μενέσδιος αἰολοθώρηδξ. 
υἱὸς Σπερχειοῖο διιπετέος ποταμοῖο, 
ὃν τέκε Πηλῆος Δυγώτηρ καλὴ Πολυδώρη 1τ6 

Σπερχειῶ ἀκάμαντι, γυνὴ δεῶ εὐνηθεῖσα, 

αὐτὰρ ἐπίκλησιν Βώρω Περιήρεος υἱι, 
02 

ὕς ὁ ἀναφανδὸν ὅπυιε, πορὼν ἀπερείσια ἔδνα. 
τῆς δ᾽ ἑτέρης Ἐύδωρος ἀρήιος ἡγεμόνευεν 
παρθένιος. τὸν ἔτιχτε χορῷ καλὴ Πολυμήλη. 180 

Φύλαντος Δυγάτηρ' τῆς δὲ κρατὺς ἀργεϊφόντης 

ἠράσατ᾽. ὀφθαλμοῖσιν ἰδὼν μετὰ μελπομένῃσιν 
ἐν χορῷ ᾽άρτέμιδος χρυσηλακάτου κελαδεινῆς. 
αὐτίκα δ᾽ εἰς ὑπερῶῷ) ἀναβὰς παρελέξατο λάθρῃ 
Ερμείας ἀκάκητα, πόρεν δέ οὗ ἀγλαὸν υἱὸν 186 

Εὔδωρον., πέρι μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ µαχητήν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε µογοστόκος Ειλείθυια 
ἐξάγαγε πρὸ φόωσδε καὶ ἠελίου ἴδεν αὐγάς, 

τὴν μὲν Ἐχεκλῆος κρατερὸν μένος ᾽άκτορίδαο 
2 νά λ ὃ / 2 2 Δ / / εδ 

ἠγάγετο πρὸς δώματ΄. ἔπει πὀρε µυρία ενα. 190 

τὸν ὃδ᾽ ὁ γέρων Φύλας ἐὺ ἔτρεφεν ἠδ' ἀτίαλλεν, 

«πρατέων ἤνασσεν, νο]. 4 Ττ8Ε. νοπι 
Ο,ετῬρε{ε] ἄδετ αἱ]6. 

1Τ8.αἰολοθώρηξ πχ Ἠϊετ παπά 489. 
1Τ5. Ῥϊο Ἠϊθχγ σεπαπη{θ Βο]μνγοςίετ 

ἆεβ Αοπί]]οις πητὰ εοπ8ύ πΙοΠί 6- 
πᾶληῦ, 

116. ἀκάμαντι, νοη 6ἴπεπῃ Ἐ]ιββο 
ηἩχ Ἠϊ6χ, βοπδῦ τοη Ἠθ]ιος απᾶ αἶπ- 
της] νοπι Ἐθεχ. -- γυνὴ -- εὔνη- 
Φεῖσα: νβ]. Β 851. Φεῷ Ιδαί. δοεία- 
ζυιδ. 

1ΤΤ. ἐπίκλησιν Λος. ἄετ Βοεσίελμιπς, 
η8ΟἩἈ ἆετ Βθπεππππρ, Ιπάθπι 
Μεπεβίμῖος αἱ5 Βωρίδης Ῥεπαιομπεῦ 
πηχάς, Εᾷχ εἴπεη ΒΟἨΠ ἀθβ Ώοτος σα]ζ. 

118. ὃς ᾧ) πε]ομοτ πᾶπα]1ο]. 
-- ἀναφανδόν παν Ἠϊαι, φοπβῦ ὦνα- 
φανδά, ἀεσεηβαίζ 7α Ἰώθρῃ (184): 
νβι. ἕ 98Τ. ε 190. --- Ζπείδον Ηοιῖ- 
βἠσα - τ 699. 

180. παρθέγιος, 50ο πα 16. --- 
χορῷ καλή ἀῑο ἴπι Ἠεϊσεηίαηπε 
βοπόπα, ἀἆατο]Ἀ ἀἱς Απτηιι 1Ἠτθχ (ἄθ- 
εἰα]ῦ ππᾶ Βεψπεραπσεηπ Αἶολ απβ- 
261οἈπεπά. 

189. ἠράσατ᾽, ψθ Λ 9588, Αογ.: 
Ἠα{ίε Ἱιερα σο{α{[ᾳῦ, ἀατηῖό επς 

νατραπάθρη ὀφθ. ἠδών: 8ΟΠ18 6 8ἱ6 
της Απσεηπ σ68εΠεῃ. ὀφθαλμοῖσιν 
πεὈῦ ἰδών σοσεπίρετ ἄεπι ΙΠΠΘΤΏ 
ΑΒεΚύ ΠΘΙΤΟΣ. 

188. χρυσηλακάτου, πο ὃ 192, ταῖς 
σο]άεπεπα Ρ{εῖ]θ, ᾳ ο] ἀρξοΙ1ΕΔ- 
τοπ. --- κελαδεινῆς 4ετ 1ἄτπιθη- 
ἀ4επ, αἷς {αράσθιμτ: τρ]. Ι 641. 

184, γε]. Β δ14 Ε 
186. ἀκάώκητα η Ἠ]6τ πΏᾶ ω 10, 

ἄθχ ἩαΙ]Ὀτίπσθγ. -- πόρεν δὲ 
πτὲ. βοπεῖπί σαο]είοῖ ἀῑε Ετ]κ]ᾶταης 
4ες Ναπιθπς Ἐπάοτος σα βερεῃ. 

186 -- Υ 112. ὃ 205. πέρι ἄῬρθι- 
Ἀπ5, νο: ΠάΕΤΗ, Ζα ταχύν, νψθ 711 

μαχητήν. 
187. μογοστόκος Βῆ1.: σα 4 2Τ0. 
188. Ἐτείος Ἠοπι]αίοὮ -- Τ'118. 

πρό Λάν.: νοινπᾶτία, πηῄῦ ἆθπι ἐξ 
4ες Υετραπ1: ἨΕΥΤοΓ. 

190. Ἐταίεε ἩοεπικίίοἨ -- ο 258. 
Ζατ Βασμο Σ 492. Χ 4ΤΙ. -- ἐπεί 
Ῥῖς ἕδνα -- Χ 4Τ2. ΛΊ 285. πόρε 
ἀθπι Ὑαΐεν. 

191. Φύλας, ον γαΐοτ ει Ῥο1σ- 
πηθ]θ: 181. --- ἐύ ρ18 ἀτίταλλεν --- 
Ξ 9095. 908. τ 964. ἐύ ΒΟΥςΑ8ΤΙ. 



16 16. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἡπ. 

ἀμφαγαπαζξόμενος ὡς εἴ 9) ἐὸν υἱὸν ἐόντα. 

τῆς δὲ τρίτης ΙΠείσανδρος ἀρήιος ἡγεμόνευεν 
Μαιμαλίδης. ὃς πᾶσι µετέπρεπε Μυρμιδόνεσσιν 

ἔγχεῖ µάρνασθαι μετὰ Πηλεῖωνος ἑταῖρον. 196 
τῆς δὲ τετώρτης ἦρχε γέρων ἱππηλότα Φοῖνιξ. 

πέμπτης ὃ᾽ ᾽άλκιμέδων 4αέρκεος υἱὸς ἀμύμων. 
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντας ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ᾽άχιλλεὺς 
στῆσεν ἐὺ κρίνας., κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν' 
»Μυρμιδόνες., µή τίς µοι ἀπειλάων. Λελαθέσθω. - 200 

ὣς ἐπὶ νηυσὶ 8οῇσιν ἀπειλεῖτε Τρώεσσιν 
πάνθ᾽ ὑπὺ μηνιθµόν. καί μ᾿ ἠτιάασθε ἕκαστος" 
»σχέτλιε ΙΠηλέος υἱέ, χόλω ἄρα σ᾿ ἔτρεφε µήτηρ. 
νηλεές, ὃς παρὰ νηυσὶν ἔχεις ἄέκοντας ἑταίρους" 

οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώµμεθα ποντοπόροισιν 205 
αὗτις, ἐπεί ῥά τοι ὧδε κακὸς χόλος ἔμπεσε θυμῷ« 
ταῦτά μ᾿ ἀγειρόμενοι 9άμ᾽ ἐβάξετε' νῦν δὲ πέφανται 
φυλόπιδος μέγα ἔργον. ἕης τὸ πρίν γ᾽ ἐράασθε' 
ἔνθα τις ἄλκιμον ἠτορ ἔχων Τρώεσσι µαχέσθω." 

ὧς εἰπὼν ὤτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἕἑκάστου. 

199. ἀμφαγαπαζόμενος, ἵπαι Μαα. 
πιχ Ἠῖ6τ, πι ΑΚῑῑν πατ ἕ 98Ι. --- 
ὡς εἴ 8”: Ἱπ ἄἶθβει Υετριπάππς 
ψητᾶ ἆπτοὮ εὖ απβατήςσκ]ο] απρε- 
Ζ6ἱσ6, ἀαί5 ἀἱε τεισ]οπεπα Ἠαπά- 
Ίαής πχ σεεείσί ν]τά, δἰσεπί]ςῃ: 
νηθ 10 αείσο ἆεπ Εα]]: παῖῦ ρτᾶα]- 
Κανεπι Ῥατίιοίρ, πο Ε 874. ὦ 510. 
ὦ 898. -- ἐόν ἀεπ εἴσπθηῃ. 

196. Πηλεῖωνος ἑταῖρον. Ῥαΐτο- 
χο». 

196. Ζψεϊίεν Ηεπιϊεᾶῖσῃ --- Ι 4589. 
τ δ1ι. Ὄροι Ῥμδπῖις: Ι 168. 441 8. 

191. ᾽Αλπιμέδων: Ῥ 467, Ἰαι[κὲ Τ' 
895 ᾽άλκιμος. 

198. [Αημαπρ.] 
199, πρίνας: νβ]. Β 9065. -- Ζπεῖ- 

ἴθα Ἠεπα]αί]ο] -- 4960. 956. ὃτο. 
πρατερόν Ἠϊ6γ πα ολ ἀτῆς]κ]1 ο]. 

200, µή πας αοτββοπετη Ίτη- 
Ῥοτα[ῖν, πο ἆ 410. Σ 184. π 801. 
ω 32468. Κτ. 9Ρρτ. 64, 2, 2. 

201. ἐπὶ νηυσί, νο | ὅτ, Ὀ6] ἆθῃ 
Βομ]βεῃ. --- ἀπειλεῖτε Ίπιροτί, 

902. ὑπό νοηπ ἆαν Ζαϊ: νζ]- 
χοπ, Νθ που Χ 105. Ντ, Ῥι. 68, 

210 

4ὔ, 8. -- καί Ετεῖ ΕΠΡΕΒΟἨΊΟΒΘΕΠ 31: 
ἄεπ Πε]αανεαία: τα 4πθ. Μ 229. 

908. χόλω ταῖς 6.116, πὶοΏῦ τί 
ΜΠΕΗ, αὖει 906 χόλος Ζοτη. -- 
ἄρα, πε 98. 

904. ἔχεις τατὔοκ]ῶ] 190. 
206. Ὑσι. Β 3256. περ ἆ4οοὶ 

πθηΙσβίθεης, 
206. ῥα 6Ό6π, Ἰ8.--- χόλος ἔμπεσε 

Φυμῶ: 7α Ι 456, 
201. ἀγειρόμενοι ἴεγαδίυ. ---- ἐβά- 

ζετε ταῖς ἀορρε]ίεπι Αοο. ἄει Ῥασ]ε 
παπά ἄει Ῥετδοῃ, μ΄ -- µε Ζτα πιῖχ, 
πο Ι 59, 

908. μέγα ἔργον ππέφανται: νβ]. 
1416. 149, πηῖῖ φυλόπιδος: τε]. 4 
Τ54. --- ἕης, ἀϊεβο Έοχπι παχ Ἠϊθς, 
βοἸαιπε ϱοταξ πας ἆθπι τη[βΥθγ- 
βἰππάσηση ὅου (-- 6ο) Β 856 μρε- 
Ῥι]άδῦ σα βαῖἩ, --- τὸ πρίν γε, Ψὶθ 
ηΟΟΝ Ε 54. Ν 106. 

909. ἔνθα υαὶκὺ αα[ ἆεπ νοτἩθ- 
σε]επάεπ Βαΐζ νῦν δέ κτὲ. πατῆο]ς, 
ἆα ᾱ. 1, απίοτ ἀ4ἴθβοη Ὑ οτηΔ]{ΙΒΒΕΗ, 
--- τὶς, πο Β 980 Κο]]ε]κάν, πι8ῃ- 
πετ, ]θά6τ. 

510. Ὑρι. στα Ε 4Τ0. 

ο 
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16. ΙΛΙΑΔΟΣ Π. 1Τ 

μᾶλλον δὲ στίχες ἄρθεν, ἐπεὶ βασιλῆος ἄκουσαν. 
ὡς δ᾽ ὅτε τοῖχον ἀνὴρ ἀράρῃ πυκινοῖσι λίθοισιν 

δώματος ὑψηλαῖο, βίας ἀνέμων ἀλεείνων, 

ὡς ἄραρον κόρυθές τε καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι. 
ἀσπὶς ἄρ᾽ ἀσπίδ) ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ' ἀνήρ' 216 
φαῦον δ᾽ ἱππόκομοι κόρυθες Λλαμπροῖσι φάλοισιν 

νευόντων' ὧς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν. 
πάντων δὲ προπάροιδε δύ ἄνέρε δωρήσσοντο, 
ΠΙάτροκλός τε καὶ 4ὐτομέδων., ἕνα θυμὸν ἔχοντερ, 

πρόσθεν ἸΜυρμιδόνων πολεμιζέμεν. αὐτὰρ ᾽άχιλλεὺς 990 

βῇῆ δ᾽ ἴμεν ἐς κλισίην, χηλοῦ δ᾽ ἀπὸ πῶμ ἀνέωγεν 

καλῆς δαιδαλέης., τήν οἳ Θέτις ἀργυρόπεζα 

θηκ) ἐπὶ νηὸς ἄγεσθαι., ἐὺ πλήσασα χιτώνων 
χλαινάων τ᾽ ἀνεμοσκεπέων οὔλων τε ταπήτων. 

ἔνθα δέ οἳ δέπας ἔσκε τετυγµένον. οὐδέ τις ἄλλος 206 

οὔτ᾽ ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπ᾿ αὐτοῦ αἴθοπα οἴνον, 

οὔτέ τεω σπένδεσκχε Δεῶν., ὅτε μὴ 4ιὶ πατρί. 

911. ἄρθεννοη ἀραρίσκω,βο]οβ- 
Β6ηΠ 5106Ἠ Αη 6ΙπβΠάσθτ. 

912. ἀράρῃ ἰταπβιαν, 3βθτ 214 
ἄραρον Ἰπταπβϊ δαν. 

915 -- Ὁρ Τιδ. ὑψηλοῖο, Ῥεᾶειι- 
ἀπησενο]]εε Αὐτισαΐ Ίπι ΖΠ8ΑΠΙΠΠΕΗ- 
Ἰαησο παῦ ἄεπ Μο]σεπάευ Ὑοτύεῃ: 
4ϊε Ηδμε ες Ηαιφεε Ῥεα]παῦ εἶπο 
Ἅτι 80 Γθβύετο Μαπετ. -- ἀλεείνων 
ἆε σοπαίυ. 

914, ἄραρον: νο]. Ν 800. Ο 618. 
ο15--οιΠ - Ν 151---1989. 

918. προπαάροιθεν Ἰοκα]: νοτ, 
αη ἀθτ Ἐτοπίε [Αημαπς.] 

919. ἕνα Δυμὸν ἔχοντε - ο 
π10. Ρ 267. 

Υ, 220---366. ΑΔοΠΙ1] ερεπἀοῦ 
παπά Ῥείεί ζα Ζεαπς απ Βταῆπι 
ππᾶ σ]ἤοκ]ῖοιπε Ὡάοκκεῖτ Εᾶτ 
Ῥαΐτοκ]οβ. 

220. πρόσθεν ΝΟΙΑΗΠ, Αη ἄθγ 
“Βρϊϊΐσε, αἱβ πρόµοι. 

991. ἀπὸ 7α χηλοῦ -- πώμ᾽ ἆν- 
έωγεν, νβ]. ϐ 928, ρτᾶρηπαπί: Ἠοῦ 
θδπεπά ἆεπ Ώοεοχκεὶ αὉ, 7α Ἡ 168. 

950. ΤΠεῦε παν 5εἵῦ Ίπτεν Ύ6χ- 
Ἠεϊταίαπς Ῥεῖ Ῥε]επβ σεΏΠεΡεΠ, Ρ18 
ΑολΙ]] σεπ Ττο]α ζοσ; βεϊ(άθτα Υει- 

Απιθῖς, Ἠοπηετς Τ11ᾳ5. ΤΙ. 2. 

ποῖ]ίο 6 Ῥα6ι ΊἨπτεπι γαΐει Ἀθετετε: 
γρ]. 4 9ὔ8. 906. 

924. ἀνεμοσκεπέων παγΗΙθγ: νρ]. 
ἔ 699 ἀλεξάνεμος. --- οὔλων ἀῑσλῖ, 
πιο]]σ ππὰ ποσο π]ολό σοῦταπο]ά, 
ταπήτων πο]]επο Ώε6ο]απ, πθε]οιθ 
{6115 ἵπ Βεΐίεη σατ Ὀπίετ]ασο τετ- 
νγοπάεῖ, 0ει]ς ἄρει ῬθββεΙ σορτοαῖθεί 
πτᾶεη. 

906. οὐδέ τις κτὲ. εἶπ Ὑεϊβθτθς 
Ῥοφομτοϊρεπᾶθχ Ζαρ πι Απδοη]ιΙς 
υγ τετυγμένον. 

996. ἀπ᾿ αὐτοῦ: πα 100, ὠπό 5ο 
παχ Ἠΐ6Υ, ἀἆοο]λ νσ]. τ 62 ἔνθεν. 

90τ. Ῥετ Βαΐσᾳ 180 8ο εἰησε]εῖθεῦ, 
19 οἨ ἆπς νοταπσοεῦε]]ζα οὐδέ τις 
ἄλλος ἂ38 επιεῖηεαπηθ Ῥαβρ]εκῦ ΤΗΥ 
Ῥαϊἀο εάετ πα]ῦ οὔτε --- οὔτε Ῥ]]- 
ἆεη βο]1ῦο: αὖετ ἆας Ζυαϊζο (α]ιεά 
οπύνΙο]κε]6 β1ο] απακο]αζμίεο, 1π- 
ἀθπι Ῥαβ]εκέ Ζᾳ σπένδεσκε Αολή]]εας 
146 απά τις (ἆλλος) ἵπ ἀαι Έοτπι ἆθβ 
ΏανΒ τεῳ αι{ςεποπΙΠΘΠ ψητά: σα 
Ι 488. Ο 140. ---ὅτε μή, εἰσεπΏ]]ο] 
ἄιωπιπιοάο ιο, ἆαπη ΚοπάΙΙοπα] δέ, 
δοπ8ὲ πας Ορίαΐζῖν, σα Ν 919, Ἠ]εχ 
οἈπθ Ὑεχραπι, πὶθ απο] ὡς εὖ ππᾶ 
εἶ µή ομπο Ὑετραπα ΥΟΙΚΟΠΙΠΙΕΗ, 
ομποθ ἆαί[β 6η βο]ομεβ σα εχσᾶπζθῃ 
πγᾶχθ. 

2 



18 16. ΙΛΙΑΔΟΣ ΤΠ. 

τό ῥα τότ᾽ ἐκ χηλοῖο Λλαβὼν ἐκάθηρε θεείω 
πρῶτον. ἔπειτα δ᾽ ἔνιψ ὕδατος καλῇσι ῥοῇσιν, 
ο δ) αὐτὸς χεῖρας. Φᾠρύσσατυ δ᾽ αἴθοπα οἶνον. 250 

εὔχετ ἔπειτα στὰς µέσω ἔρκεϊ, Λεῖβε δὲ οἶνον 
οὐρανὸν εἰσονιδών' «ία ὃδ᾽ οὐ Λάθε τερπικέραυνον’ 
»2εῦ ἄνα «{ωδωναῖε Πελασγικέ, τηλόθι ναίων. 

4ωδώνης µεδέων δυσχειµέρου., ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ 
σοὶ ναίουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι. 2556 

αν Α ; 29) ολ 2 7Η 2 / ἡμὲν δή ποτ ἐμὸὺν ἔπος ἔκλυες εὐξαμένοιο. 

τίµησας μὲν ἐμέ, μέγα δ᾽ ἴψαο λαὸν ᾽Αχαιῶν' 
24892 2 λ υ {482 2 / 2/ 
ἠδ' ἔτι καὶ νῦν µοι τόδ᾽ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ. 

αὐτὸς μὲν γὰρ ἐγὼ µενέω νηῶν ἐν ἀγῶνι. 

ἀλλ᾽ ἔταρον πέµπω πολέσιν μετὰ ἸΜυρμιδόνεσσιν 240 

µάρνασθαι' τῷ κὔδος ἅμα πρύόες. εὐρύοπα 2εῦ. 

928. τό Ίπι γετεείπσαης σεάεμηξ, 
πε Χ 907, νβι. ὅ ο χ δ5τ. -- Δεείω, 
χ 48Ι κακῶν ἄκος σεπαπηΐ: ἄ θα 
Βο]Ἠπνε{ε] νγατᾶο εἶπε {ει]ςτεϊπϊσοιάς, 
Τ6ῖ]5 Πεϊησεπάε παπά γεϊπεπάε Κταβ 
Ζπβέ8ΟΡΠΙΕΡΕΠ. 

229. ῥοῇσιν παχ Ἠ]εχ πΙεπῦ γοη 
εἴπεπι ΕΊπ(8. 

250. Ῥίψατο χεῖρας: τρβι. Ζ 9266 
χερσὶ δ᾽ ἀνίπτοισιν ἄιὶ Λείβειν αἴ- 
Άοπα οἶνον ἄζομαι. 

291 --- « 906. Ερκεῖ, νοτ ἀει Τ/8- 
ρετλᾶθίο ἵπ ἆει ΜΠΙίο ἀθ5 Ηοΐεβ 
166 αιο]Ὦ Ἠ1ετ δεἶη Α]ίατ ες Ζετβ ἑρ- 
πεὶος ΑΠΖΗΠΕἨΠΙΕἨ, Υσ]. {ΤΤ4. 9541. 
3255. Ἐταῦες Ἠεπηεί]ο] Ξ- ο ο0π. 

οὐ Λά8ε ες, εὐχόμενος ππᾷ Λεέβων. 
959. Ζεὺ ἄνα, πὶθ πΟΟἩ ϱ 954. 

ΤΙ δ51. --- 4ωδωναῖε, Ῥεπαππό πας 
ἀαπι ἀ4πτο] οἵπ ατα]{ες ΖεΙοπεποτακε] 
ῬοτύἨπιίεη Ώοᾷσπα Ἰπ Εριτοι: Β 
Ἴ60. ἕ 821, απάἀ αἷςδ Πδελβίετ Υο]κα- 
σοΐῦ ααοἩἈ 1π ἆατ Ηεϊπιαῦ ΑΕΟΠΙ]]8 
γετεμτί, ἆ48βμ6ι Πελασγικέ, ἨὙε]εμθΒ 
απ{ ἄργος Πελασγικόν ἀ.1. Τ6ββα]ῖθη 
σοΏῖ. --- τηλόθι, νοη Ττο]α απβ. Βο 
τις αποἩ απο 614 ἆ4επ (αοΐῦ 
4ετ Ηεϊπιαῦ «η. 

954. µεδέων., πῖο Ι2τ6, πιῖ 
αρ]αῦ, εποῦ. Δωδώνης γνοη ἢΏο- 
ἆοπα Ἠθτ, β6ἶπθτα 1 --- πᾶπθτθ 
Αθ ίϊμτιπς γοπτηλόθι ναίων, ΝΟΤΗ 
8Ι6Ἡ ραγα{ακῖβε]μ ἆαβ {ο]σοπᾶο ἀμφὶ 
δέ μτὲ. εοπ]Ιε[δί: πποροβεη γοι 461 

Βε]]ετῃ. --- δυσχειµέρου, νθ ηΟΟἩ 
Ῥ πδθ. --- ἀμφί, Αάν. Ἠδττπῃ. --- 
Ζελλοί, πο Ελλοί --- Ἔλλοπες, αἵπ 
πης Ἕλληνες οαἴγπιο]οβίβο] τνεγ- 
πιαπάζεν ἈΝαπιθ, ἀῑθ α]ζεπ Ὁπιποβπετ 
γοη Ὠοάοπα, ἄεπει ἆετ Πϊθηπεί ἀθβ 
(οἴίεε ορμερῦ. 

956. Ζεας 5ε]Ὀεῦ νηταᾶ 1π αν Ἠεῖ- 
Ίρσει ΕΙοΠε ποἈπεπά σεἀαολί ππᾶᾷ 
Ιη ἀεπι Βαπβοπεη ἄεγβδε]θεπ ΒΕΙΠΘΠ 
Ὑγη]επ οὕεπρατεπά (µεδέων). Ώ8]ες 
ὑποφῆται (παχ ἨΙεν) ἀῑε Απθ]θσοα᾽ 
4εχ εχκαπηίεπ Ζεϊομεπ. Ώ1ο Ῥειάεῃ 
{ο]σεπάεπ παχ Ἠ1θ6τ τοτκοπιπιθπάθη 
Ἠριλεία ἀεπίεη απ οἶπο ἀἆπτο] ταχ- 
α]{ε Θ106ε νουσεςε]τῖερεπε αβοεῦῖθο]ιθ 
ΤιεΏαπαβιγαῖδο ἀειςε]Όαπ. 

296---2558 -- 4 455--455. 
356. εὐξαμένοιο, Ῥεζορεπ απ{ ἆεπ 

818 -ἐμὸν Ζα επἰπεμππεπᾶεν ἄρθπείῖν 
ἐμεῦ: να]. Β 54. 1180. Τοπ αἴπθπα 
εοἼομαεπ ἁιτεκῦ απ Ζθ6π8 σετιολζείοη 
ἀεῬείο Αολῖ]]ς 186 ΕγαϊλοἩ γοτμοες 
πΙομ{ς Ῥοχϊομθεί, ἀἆοσὶ πχ εἶπ βο]- 
οιος αποὶ Σ Τδ γοχαπβρεκείοῦ, 

258. Ὑσ]. Ζα ϱ 344. τύδ᾽: ἀετ 
ἨΜιπδοἩ {ο]αῦ 241. 

999. γάρ η Ντι ]1011, 4ετ βαΐζ Ὀο- 
χθῖζοςῦ ἀἱο Βιίο 241 νοτ. -- νηῶν 
ἐν ἀγώνι: τα Ο 4998. 

340. πέµπω, Ετῇ8. πας] ἄετα Επ. 
µενέω, δι] εν Ῥετεῖόος 46 Ἐπίβεη- 
η, γοχυοτοί{οῖ, 

241. τῷ ἀθπῃ. --- ἅμα πρόες 18 [8 



16. ΙΛΙΑΔΟΣ ΤΠ. 19 

Θάρσυνον δέ οὗ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ 
εἴσεται. ἤ ῥα καὶ οἷος ἐπίστηται πολεμίζειν 
ἡμέτερος θεράπων., ἤ οὗ τότε χεῖρες ἄαπτοι 

µαίνονθ’., ὁππότ᾽ ἐγώ περ ἴω μετὰ μῶλον ᾿άρηος. 245 

αὐτὰρ ἐπεί κ᾿ ἀπὺ ναῦφι μάχην ἐνοπήν τε δίηται, 
ἀσκηθής µοι ἔπειτα Θοὰς ἐπὶ νῆως ἴκοιτο 

τεύχεσί τε ξὺν πῶσι καὶ ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν.« 

ὧς ἔφατ) εὐχόμενος, τοῦ ὃδ᾽ ἔκλυε µητίετα Ζεύς. 

τῷ ὃ᾽ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ, ἕτερον ὃ ἀνένευσεν' 9560 
νηῶν μεν οἳ ἀπώσασθαι πόλεμόν τε µάχην τε 

δῶκε. σόον δ᾽ ἀνένευσε μάχης ἐξαπονέεσθαι. 
ἦ τοι ὃ μὲν σπείσας τε καὶ εὐξάμενος 4ιὶ πατρὶ 

ἂψ κλισίην εἰσῆλθε, δέπας δ᾽ ἀπέθηκ ἐνὶ χηλῶ, 
στῆ δὲ πάροιθ’ ἐλθὼν κλισίης, ἔτι ὃ) ἤθελε Θυμῷ 255 
εἰδιδέειν Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπιν αὐνήν: 

οὗ δ ἅμα Πατρόκλω µεγαλήτορι δωρηχθέντες 

ἔστιχον, ὄφρ ἐν Τρωσὶ µέγα φρονέοντες ὄρουσαν. 
αὐτίκα δὲ σφήκεσσιν ἐοικότες ἐξεχέοντο 

εἰνοδίοις, οὓς παῖδες ἐριδμαίνωσιν ἔθοντες, 960 

ἔο]σεπ, πε ὄπαζε: νρ]. ὅ τοι ἐκ 
ἄιὸς οὐχ ἔπετ᾽ ἁλκή 6 140. 

942. ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, πο Θ 418. 
-- ὄφρα καὶ Έκτωρ εἴσεται--- Θ 110, 
ααοἩ Ηεκίοι ε{αἈτα, πο 10] ϐ8 
ψγθΙ{β. 

949. εἴσεται α, 1. Απ βἶοὮ ετ{Ἀητο, 
πο Η 296. Θ 111: Ἐτί. πας] ὄφρα: 
Κν. Ώι. 64, 8, 6. -- ἤ --ᾖ υὔγιη 
-- απ. -- ἐπίστηται Κοπ]. ἵπ {π- 
ὑαπίβοεπεπι ΒΙππθ, Υοη ἀεπι Ὀθγοι- 
βὐεπεπάειπ Καπιρίο, ἆᾶσοσεπ Ίπι 
ΖΥγεΙζεη ἄ]ῑεᾷο ἀθτ Ώορρεμτασο ἆθχ 
Ἰπά]]ς. µαίνονται (946) νου ἆογ ϱ- 
{αἨταπρεπιἈ/{βίσεηπ Τηαΐβασμο, 

944. τότε, ηιχ ἆαπἩ, πθσεη ᾳ6β 
καί 245: νο]. Β 867. 

945. ὑππότε τας Οοπ]. νου ἆθτ 
πΙαετπο]ίεπ Ἡαπά]απσ: τα 4 664. 
-- ἐγώ περ 16 ϱο]ρᾳί: να]. 4 
861. --- μετὰ μῶλον ᾿ἄρηος -- Η 141. 

246. ἐπεί κ᾿ πὴῦ ΟΌοπ]. ΑΟΓ. 
δέηται: τα Η 81. 

3248. πᾶσι Ῥε2ιθ]ῦ βἱοη απο] απέ 
ἑτάροισιν. 

3249 --- δὸ 514. υ 109, ν6]. Π 52Τ. 
250. Ὑρι. ετσι] Απ. ΧΙ 791 {, 

261. ἀπώσασθαι: 7α 6Θ 96, πιῖδ 
πύλεμόν τε µάχην τε: να]. Μ 916. 

252. Ζψεϊζεν Ηοππϊβ[ίοι -- 919. 
266. ἐλθών κἰελπό Εν αἶομ. --- 

αλισίης αρΠᾶησϊσ γοη πάροιθε. -- 
ἔτι, 4εηἩ βοποή 194 Π Ἠαΐῖο ο: ἆεπ 
Καπιρί ὑεὶ επ βοπιῄεηπ απ{πιοτ]κ- 
ΒΕΠ τοι/{ο]σί. 

266. Ὑσ]. 4 656. 
γ. 261--288. Ραὔτοχκ]οςφ) Απε- 

Ζασ τη Αποτιἒαις ἆῑς ΤτοςΥ, 
256π {. Ὠϊ6βο Ὀεϊάςεη Ύ6γςθ πΘΏΠΙΘΗ 

οι ζα]]επάεν Ἰεῖεε ἵπ Κατσετ Ζτ- 
ΞΩΠΗΠΙΕΠ{888Ιησ Υοχπθσ, παρ 269 
---ππ ἵπ απδτ]οπετ Πατεζε]]απρ 
{ο]σί, 6]. 258 ἐν Τρωσὶ --- ὄρουσαν 
πηῖῦ 916 ἐν δ᾽ ἔπεσον Τρώεσσιν. 

2ὔ8. µέγα «φρονέοντες ἨἈο]θῃ 
Μτα{ςεβ, 

259. ἐξεχέοντο, ἀεαί]ο]μετ 967 ἐν 
νηῶν ἐχέοντο, απβ ἀεπι Βομιβ]ασατ 
465 Αα]. [Απῃαπςσ.| 

960. εὐνοδίοις παχ Ἠῖθι: νρ]. Μ 
168. --- ἐριδμαίνωσιν παν Ἠϊετ: Κοή- 
Παπκέῖν ἄειτ Εα]]εείσαηρ. --- ἔθοντες, 
νο Ι 540, ἵπ αἀνετρία]ο; Βοεάει- 
ἰαπσ: πας Ίπτετ ἄεπολπ]ᾗοαῖῦ. 
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[αἰεὶ κερτοµέοντες. ὁδῷ ἔπι οὐκ 

ξυνὸν δὲ κακὺν πολέεσσι τιθεῖσιν' 

τίς τε κιὼν ἄνθρωπος ὁδίτης 

ἄλκιμον ἦτορ ἔχοντες 
καὶ ἀμύνει οἷσι τέχεσσιν. 

νηπίαχοι” 

τοὺς ὃ᾽ εἴ περ παρά 
/ »/ ρ 2 

χινήση ἀέκων, οἱ ὃ 

πρόσσω πᾶς πέτεται 

16. ΙΛΙΑΔΟΣ ΠΠ. 

ἔχοντας. | 

τῶν τότε ἸΜυρμιδόνες κραδίην καὶ δυμὸν ἔχοντες 

ἐκ νηῶν ἐχέοντο" βοὴ δ᾽ 
Πάτροκλος ὃδ᾽ ἑτάροισιν ἐκέκλετο μακρὺν ἀύσας" 

» Μυρμιδόνες. ἔταροι Πηληιάδεω ᾽4χιλῆος. 
ἀνέρες ἔστε, φίλοι, µνήσασθε δὲ Δούριδος ἀλκῆς. 
ὡς ἂν Πηλεΐδην τιµήσοµεν. ὃς μέγ ἄριστος 
᾿Αργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι δερώποντες. 

γνῷ δὲ καὶ ᾽Ατρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾽4γαμέμνων 
ἣν ἄτην., ὃ τ) ἄριστον ᾿χαιῶν οὐδὲν ἔτισεν." 

ζ θα) ” / Ν λ ο, ερ 
ὡς εἰπὼν ὤὥτρυνε µενος καὶ Θυμοὸν ἑκάστου. 

266 

ἄσβεστος ὀρώρειν. 

2τ0 

2τ5 

ἐν ὃ ἔπεσον Τρώεσσιν ἀολλέες' ἀμφὶ δὲ νῆες 
σµερδαλέον κονάβησαν ἀυσάντων ὑπ ᾽άχαιῶν. 

Τρῶες ὃδ᾽ ὡς εἴδοντο Μενοιτίου ἄλκιμον υἴόν. 

αὐτὸν καὶ Δερώποντα σὺν ἔντεσι µαρμαίροντας, 

961. Ὀο6ι 8οποπ τοπ ΑτιδίατοἩ νετ- 
νγοτίθηπε6 δν πΙαάετποΙό παχ ἄεπ 
Ἰη]μα]{ ες νοτπετσεμεηάεη παῦ εἶπεν 
ππΠΟΙΙΘΤΙΒΟΠΕΠ Ύ εγπγεπάππστοη κερ- 
τοµέω, πε]ομες 5οπεῦ παχ νοπα Πεἷ- 
26η ταῖς Ἠοχθεη σερταιαοπύ πητά. 

962. ξυνὸν δέ κτὲ. Ὀεστϊπᾶαεῦ νη- 
πίαχοι. 

965. Ὠϊο Μο]σεπάε Απδθζημτανρ Ρ58 
966 οτ]Ἀπτετε ἀεῃπ Ιείσίεη ἀεάαηκεη, 
ἆαί[ς ἆετ ὈῬαιπιαί ἄει Ἐπαβεῃ, νο- 
ἀπτομ ἆἀῑο Ἰθερεη αἴππια] ρεταῖσί 
αἶπά, απο {ἴτ απἆθτο οπθ 1Ἠτε 
Βομα]ά τοετάατρΠο]ι ντ. --- τοὺς δ᾽ 
4οι Κοπ]απ]κίίοη νοταηρεβ{ε]]{6: νρΙ. 
Φ4π. 3 408. --- εἴπερ ἨὙθηΠ απο: 
ἆπβ Ηααρίβεψ]ολΏί ἀθν 6οἀάαπκαπς 
Ἠεαῦ ἵη παρά ---κιών “παχ ἀπάπτοῖι, 
ἀαΐ5 ει νοτρεϊφεμ{) παῖῦ ἀέκων. --- 
τίς τε 1γσεπᾶᾷ 61161. --- ὤνθρωπος 
ὁδίτης, πο ν 128. 

964. κινήσῃ αα[βἰδτί, --- οἳ δὲ 
τα Νας]πεαίζθ παςἩ εὔπερ: 7α 4 161. 

9606. πῶς ἀῑκιιραινο Αρροθίζίοπ 
Ζια οἳ δέ, πας] πε]ομον βίο ἆπθ 
Ύοατραπα σοετιολ{εί Ἠαὔ. 

261. Ἰνεῖίος Ηεπιείῖο] -- 4 500. 
580. Ν 169. 540. 

968. Ζνεϊίες Ηεπιεβο: σα Ζ 66. 
910. Τβ]. σα Ρ 186. 
2Τ1. τιµήσομεν 0οπ]. Λου. Έμτα 

γεδοµαΒεπ. -- ὃς μέγ᾽ ἄριστος --- 
Ῥ 164. 

215 -- Ρ 166. καὶ -- Φδερά- 
ποντες, εἶπε παομαᾶἈρ]ολε Ὠσισοῖ 
ἴογππο ες ΒαΏ]ε]ίβ ὃς, στ: βοπ1θ 
βποΠ. 

2195. 914 -- 4 411. 419. Βαὶ πψεὶ- 
ἴθπα Ῥαββεοπάεχ 5ολείποπ ἀἶθςο Ύ 6156 
1η Αολῖ]]ς Μπαπᾶάρ 1π ά, πο βἶς ἴπι 
ΖβΒΠΙΠΙΘΠἨΦηΦ6 ἆαεπ ΒΙΠΏΠ Ἠαβεῃ, 
ἀα[5 Ασαππεπιποπ ἀπτο] ἀῑς Ἀπα[δετεῦθ 
Νοῦ σαχ Ἐτ]κοππθηῖς φθἶπον Υεγκο]π]- 
4αππο ἸοπΙππεΠ ο1]θ, [ΓΑημαπρ.] 

918. ἀμφὶ δὲ νηες Ξ- Β δδδ. 
2ΤΤ -- Β 384. ᾽Αχαιῶν, Ἠϊει πχ 

4ιο Μγτπιάοπεῃ. 
918. [βημαπρ.] 
219.61. Ν951. θεράποντα: Απο- 

πηθάοη. --- σὺν ἔντεσι ᾿μαρμαίροντας 
πθΏθη χαΛκῷ μµαρμαίροντες Ν 801 
7οἱ6ῖ, ἀα[8 ἵπ σύν Ἠϊεν ἀον πταρτῦπρ- 
ολο Ῥοαστ]β 4ο Ζασο]ῦτὶρκεϊί Ῥ6- 

' 



16. ΙΔΙΑΔΟΣ ΤΠ. 

πᾶσιν ὀρίνθη θυμός, ἐκίνηθεν δὲ φάλαγγες. 

21 

250 

ἐλπόμενοι παρὰ ναῦφι ποδώκεα Πηλεἴωνα 

μηνιθμὸν μὲν ἀπορρῖψαι, φιλότητα ὃ) ἑλέσθαι" 
πάπτηνεν δὲ ἕκαστος., ὕπῃ φύγοι αἰὺν ὄλεΌρον. 

Πάτροκλος δὲ πρῶτος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῶ 

ἀντικρὺς κατὰ µέσσον., ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο. 286 

νηὶ πάρα πρυμνῇ μεγαθύμου Πρωτεσιλάου, 

καὶ βάλε Πυραύίχμην., ὃς Παίονας ἱπποκορυστὰς 

ἤγαγεν ἐξ ᾽Ημυδῶνος ἀπ᾿ ᾽ξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος' 

τὸν βάλε δεξιὸν ὤμον᾽ ὁ δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίῃσιν 

κάππεσεν οἰμώξας. ἔταροι δέ µιν ἀμφιφόβηθεν 990 

Παίονες: ἐν γὰρ ΙΙάτροκλος φόβον ἥκεν ἅπασιν 

ἡγεμόνα κτείνας., ὃς ἀριστεύεσκε µόχεσθαι. 

ἐκ νηῶν ὃδ᾽ ἔλασεν. κατὰ δ᾽ ἔσβεσεν ο ο πῦρ. 

ἡμιδαὴς ὃδ᾽ ἄρα νηῦς Λίπετ αὐτόθι' τοὶ δὲ φόβηθεν 

Τρῶες Βεσπεσίω ὁμάδω, «4αναοὶ ὃδ᾽ ἐπέχυντο 296 

νῆας ἀνὰ ο ὕμαδος δ᾽ ἀλίαστος ἐτύχθη. 
9 ο 

ὡς ὃ 

χινήση πυκινὴν νεφέλην 

τθΙῦβ 8ο αὈσαβολνγᾶσλό 186, ἆαί[ς αἷο 
ῬτᾶρορῆβοἨ Ἱααπι ππεῃτ βασί αἱς ἀετ 
Ππβίγαπαθη{α]1ς, πνῖθ απο] ἵπ αγ Ὑευ-- 
Ῥιπάπηπς σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες. 

990. Ἐπβίεβ ἩΗοπιϊβίοῃ -- Ε 99. 
Σ 928. ὀρίνθη νατὰο ετεοπΏῖ- 
εοτῖ, του Βορϊτραησ. --- ἐκίνηθεν 
σετ]είεη ἵπ (βοηγαπκεπάθ) Β6- 
πεσιης. 

981. ἐλπόμενοι, π8ςἩ ἆθπι Βίπηθ 
ῬεσοσθεἩα απῖ φάλαγγες: 7Ζα Ρ 286. 
4 690, πᾶλποαπἆ, 

289. ἀπορρῖψαι παπά ἑλέσθαι 148, 
Αογ. Ἠ8Ο] ἐλπόμενοι, πὶο Η 199, 
νο]. Ο 110. ΤΖα Θναπᾶο Ποσύ ἀλς 
ΡΒιά νοπι ΑΡ]εσεπ απᾶ Απ]θροιι 
εἶπεν επναπάεε: νβΙ. Ι 611 μῆνιν 
παντα. 

.. 2889 --- Ἡ δ0Τ. γ 48. ὅπῃ πολῖπ. 
Ὀρείσεπε Ὀοπεϊομπεί ἆοὶ Ύθτο πχ 
εἶπο απρεπρΠοοπε Βερὔτπαπς, 
ποη ἀ4θγ αἱ βἶοῃ ἆαπη πΙεᾶενχ 6ἵ- 
ΏΙΒΏΠΕΗ; ο Ἐ]πομί εε]οβῖ ετ{ο]σί 
ουεὲ 991, 

Υ. 284---90ὔ. Ῥαΐτο]λ]ος ετ]εσί 
Ῥγταίςππιθς ππᾷ ᾖἰταὶιδί ἀῑρ 

ὕτ᾽ ἀφ᾿ ὑψηλῆς κορυφῆς ὄρεος µεγάλοιο 

στεροπηγερέτα Ζεύς, 

Έτοςγ τοῦ ἆθῃπ Βοπμι[ίοηυ τζτ- 
τῇ οἷς. 

994, Ζυνοιϊοβ ΗοπιΙρζΙο: Ζα 44960. 
28ὔ -- Ἑ 8. κατὰ µέσσον, πῖθ 

- αι. 90. 

996. Ενείθε Ἡσταιβζιο] -- ο 928. 
Ζαχ Ῥαοπε Ο το Β. 

261. Ὑρ]. Τα Β 8468. 
988 -- Β 849, 
989. ὁ 5 πώππεσεν -- 4 599. 

Ν 548. 
290. ἀμφιφόβηθδεν ΏἩΥ Η16Υ. 
291. ἐν---φόβον ἦκεν: νβ]. 4 689. 

1Η πο. 
992. Ὑσ]. 4 Τ46. Ἰπεϊίοθ Ηοπιῖεῦ. 

Ξ-- 7, 460. Ρ 9561. ητείνας Κοϊποϊάεπέ 
τη]! Ίκεν. [Αημαπρ. ] 

995. ἔλασεν: Ο)Ρ]εκὺ ἀῑο Ἔτοετ 
Πρετμαπρί, ναι. 9096. 

294. ἡμιδαής παχ Ἠ16Υ, ΡιλάΙκαΐῖν. 
996. ἐπέχυντο, πίθ Ο 6ὔ68,εχ- 

σ0β86εη. Βἱο] (πο) ηθοὮ, αἰτῦτι- 
ἴθη ηαβο]. --- 4αναοί, ἀϊθ σαβαπαίεῃ 
ατίεσλεῃ. 

296 -- Μ 4Πι. [Αηπαπρ.] 
298. στεροπηγερέτα ηἩχ Ἠ16Υ, θοηδύ 

ἀστεροπητύς. 



ο 16. ΙΛΙΑΔΟΣ ΠΠ. ο. 

ἔκ τ) ἔφανεν πᾶδαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι 

καὶ νάπαι. οὐρανόθεν ὃδ᾽ ἄρ᾽ ὑπερράγη ἄσπετος αἰθήρ. 9500 

ὡς «{αναοὶ νηῶν μὲν ἀπωσάμενοι δήιον πῦρ 
τυτθὸὺν ἀνέπνευσαν., πολέμου ὃ᾽ οὐ γίγνετ᾽ ἐρωή: 

2 / / δν 2 / κ 13 ον 
οὐ γάρ πώ τι Ἰρῶες ἀρηιφίλων ὑπ' ΄᾿4χαιῶν 

προτροπάδην φοβέοντο µελαινάων ἀπὺ νηῶν., 

ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἄρ) ἀνθίσταντο. νεῶν δ᾽ ὑπόεικον ἀνάγκῃ. 306 
ἔνθα δ᾽ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασθείσης ὑδμίνης 

ἡγεμόνων. πρῶτος δὲ ἸΜενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς 

αὐτίκ) ἄρα στρεφθέντος ᾽Αρηιλύκου βάλε μηρὸν 
ἔγχεῖ ὀξυόεντι. διαπρὸ δὲ χαλκὺν ἔλασσεν' 

ῥῆξεν δ᾽ ὁστέον ἔγχος. ὁ δὲ πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ 510 
κάππεσ,. ἀτὰρ Μενέλαος ἀρήιος οὗτα Θόαντα 
στέρνον γυμνωθέντα παρ ἀσπίδα. Λῦσε δὲ γυῖα. 
Φυλεῖδης ὃ) ”μφικλον ἐφορμηθέντα δοκεύσας 

999, 300 --- Θ 55. 568. Τρ]. ἀοτί 
4ἱο Ἐτκ]άναπσ. ἔκ τ) ἔφανεν: ἄθι 
Δοτχ. Ῥεσεϊοππεῦ ἄεπ εο{οτάσεπ ΕΙπ- 
ἴπιτς ἄει Ἠαπά]απησ: 7α Ο 626. 

801. ἵπ Ῥατα]]ε]ο αἰεμί ἅας Ἰ/ι6- 
ἀεται{αῦπιεη ἆειτ Αολμᾶετ απς5 ἆἄογ 
Ῥεάτάπσηϊα ππᾶ ἀῑαο Ρ]06Ζ]ε]ο Ῥε- 
{τειππσ ἆει ἀεριγσε]απᾶκο]α{ε νοη 
ἄθπι ἁαται{ Ιασεγπάεη ἀενγδ]]ς. Ώ1ε- 
εεγ Ὑεχρ]ειοἩ ]ας ἆθπι στιθομῖεοπεη 
Ώιολίεγ πα]ε πεσει ἆετ Ἠδιβσεπ 
Ὑετπεπάμπσ Υοη φᾶος πι ΒΙΠΕ 
νο Ἠείίαπς, Φί6σ τππά Βϊ]άθγη πγῖε 
66 {, -- ἀπωσάμενοι δήϊῖον πῦὸρ -- Σ 
1ο: τοι. ϱ 08. σα. 4 90. 

803. πολέμου Ρὶβ ἐρωή -- Ρτ6ι. 
ἐρωή Ἱπ ἀετ Βεάεαίαπςσ ΑΤΏΊΡΒΘΗ, 
1ναβδῦ παχ Απ ἀ16βεη Ῥεϊάεη Βίε]]οῃ, 
να]. ἐρωεῖν πολέμοιο Ν ττθ. 

908. οὐ γάρ πῶ τι ἀθ6πηπ πος]ι 
ΚαΙπεβγοσβ. --- Ζυεῖδος ΗαπιϊβῖοἩ 
-- 7 τὸ. [Απμαπρ.] 

804. προτροπάδην πιῖ Ἠ16χ, γοΥ - 
νιᾶτίς σοναπάῦ, ἀειθ]Ισ]μεγ Ὀο- 
εἰπιταξ ἆπτοη ἀπὸ νηῶν {οτί νοη 
4επ Βο]μ1{{6Ἡ, βοᾷαίβ εθ ἆθῃ 
Αοβᾶσιπ ἆαπ Ἰήσκαι Ζασοψαπᾶς 
Ἠά[ίεπ, Βεπαϊεμπαπςσ ἀεγ οπ{δο]]θ- 
ἀεπεη νῦ]]σει Εαοβέ: νρ]. Ἐ του. 

906. ἄρ᾽ ο,οῃ. --- νεῶν ὃ᾽ ὑπό- 
εικον 1δί ἴπι ἄθσθηκαξ σα 304: 818 

ἄθπα (παπα ζε] αχεπ) Βετεῖομ ἆἀετ 
ΒΟΠΙβο πίεπεαπ αἰε πατῆοκ; ἆαε 
(ἄαησθ αὖςατ 1π ἸἹοηζθββῖτεπι Ὑ6ι- 
Ἠα]οπῖς σα ἀνθίσταντο. 

Υ. 906--550. Ἐιτπσε]κᾶπιρ{[α 
ἄ4ετ Εἴπτεγ. 

906 -- Ο 958. 
8068. αὐτίκ) ἄρα, ποπεῦ τερε]- 

πηᾶ [δισ ἴπι ΕΙησαηςσ ἆαες5 Νασμααίσθς, 
Ἠ]οτ αθεγ Παΐ αὐτίκαβεῖπε Βεζ]επαπς 
1η ἄεπι {ο]ἱσεπᾶςεπ Ῥατβοῖρ στρε- 
φθέντος, ψῖα Ι 458. ϱ 226. β 967. 
ϱ 357. 

809. Ζψεῖζες Ηεπιϊείομ:Ζα Ν 988. 

810. πρηνής Ῥίβ κπάππεσ᾽ --- 418. 
νο]. 5το. 

819 -- 400. στέρνον Αοοαβ. ἆ68 
Ῥοβοπάθιπ Ται]ς σα γυμνωθέντα. --- 
παρ ἀσπίδα πεῦθθπ ἆθπι βο]λ]]ά6ϱ 
Ἠϊπ, Μαη αἰθιμί απβ ἀϊθβετ παπά 
απάθτεη Ῥίε]]εη, ἆα[δ ἆεν Βομ]]ᾶ, 
πγθηη Κγδϊκταπᾶ, νου πιἈ[αίσθιηα Ὅπι- 
{αησο ν/ατ, Ψ6θηπ ονα], ἀῑο Βτεῖζθ 
πΙοἩξ απβτοϊομία, απι ἆεπ ἸΚδτρες 
ππζεςγ αἱ]οα Ὀπιρίᾶπάθη σα ἀθεοκεῃ. 
γρ. 4 408. 4 454. Ἠ 419. 

818. Φυλεῖδης, Μοροε: ΕΒ 657 Β, 
-- δοκεύσας, Νο Ν 5450, ἴπδ Ααρο 
ᾳοία[δέ Ἰαῦοπᾶ, ᾱ. 1. ἆαά ος Ῥεοῦ- 
αολ{οαί Ἰαζία, ταῖς ρτά]καὔῖνοπα Ῥαχ- 
Ποἳρ Ζαπι ΟΡ]εκῦ, 

κών αμ ὐ- 
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ἔφθη ὀρεξάμενος πρυμνὺν σκέλος, ἔνθα πάχιστος 
Δ .) / / Δ 2 2” -ω 

μυὼν ἀνθρώπου πέλεται" περὶ ὃ ἔγχεος αἰχμῇ 516 

νεῦρα διεσχίσθη., τὸν δὲ σκότος ὕσσε κάλυψεν. 

ἹΝεστορίδαι δ᾽ ὃ μὲν οὕτασ ᾽άτύμνιον ὀξέι δουρὶ 
᾽Αντίλοχος. Λαπάρης δὲ διήλασε χάλκεον ἔγχος' 

ἤριπε δὲ προπάροιθε. Μάρις δ αὐτοσχεδὰ δουρὶ 

᾽άντιλόχω ἐπόρουσε κασιγνήτοιο χολωθείς, 950 

στὰς πρόσθεν νέκυος' τοῦ δ᾽ ἀντίθεος Θρασυμήδης 

ἔφθη ὀρεξάμενος πρὶν οὐτάσαι, οὐδ' ἀφάμαρτεν, 
ὤμον ἄφαρ' πρυμνὸν δὲ βραχίονα δουρὸς ἀκωκὴ 

δρύψ᾽ ἀπὸ μυώνων, ἀπὺ δ᾽ ὁστέον ἄχρις ἄραξεν. 
δούπησδεν δὲ πεσών. κατὰ δὲ σκότος ὕσσε κάλυψεν. 9556 

ὧς τὼ μὲν δοιοῖσι κασιγνήτοισι δαμέντε 
βήτην εἰς ἔρεβος, Σαρπηδόνος ἐσθλοὶ ἑταῖροι, 

υἷες ἀκοντισταὶ ᾽άμισωδάρου. ὃς ῥα «Χίμαιραν 
θρέψεν ἀμαιμακέτην πολέσιν κακὺν ἀνθρώποισιν. 

Αἴας δὲ Κλεόβουλον Ὀιλιάδης ἐπορούσας 9590 

ζωὸν ἕλε, βλαφθέντα κατὰ κλόνον' ἀλλά οἱ αὖθι 

814. ἔφθη ὁρ., 952 οτκ]ἡτί ἆατοι 
πρὶν οὐτάσαι. --- ὀρέγεσθαι ταῖῦ 
Άοο, ἴχείίεπ, πίθ ποςἩ 522 απὰ 
ν 806. --- πρυμνὸν σκέλος ἀθΠ 
0ΟὈετεσλεπ]κε], ν6Ι. 838. σκέλος 
πατ Ἠ16χ. 

816, μυών παν Ἠΐει παπά 824. -- 
περί Αάν. τῖησς. 

816. διασχίζειν 1π Ἡ. παχ Ἠ16χ. --- 
τόν Ὀϊβ κάλυψεν: 7α 4 46Ι. 

81Τ. Νεστορίδαι πῦ {[ο]σθπᾷςθΥ 
Τεϊαπσ ἵπ σ]εϊοπθπι Όαβαςδ: ἆθπι 
ὁ µέν ϱο]]5θ ὁ δέ επίβρτθοΏαπ, ϱἴαθῦ 
ἄθββεη {ο]σῦ 951 Θρασυμήδης, αΏετ 
απο π]οΏί 4η εγβῦαχ Φίο]]6, νγαῖ] ἀῑς 
Ῥετ]επαης ααξ 4αξ απο {ε]ραν Υου- 
Ἠετσεπεπὰε τοῦ δέ (Ματθ) νοταή- 
τείθη Πε[ς. --Ατύμνιον, π8οὮ 85 4. 
εἶπ ΤιΥΚ1εΓ. 

919. προπάροιθενοτγψᾶτίβ, νοτη 
ἄδες, 4αβ ἄεσεπίεϊ] ἐξοπίσω Χ 467. 
-- αὐτοσχεδά παχ Ἠϊ6χ βἴαξῦ αὐτο- 
σχεδόν. 

851. στός επιροτα] νοταπβσθμεπά 
ἄεπι ἐπόρουσε, 3Ώει χολωθείς ἆασα 
Κατβα]. --- τοῦ, ΏεσοσεἨπ απξ Ματίς, 
αὈλθησίσ γοη ἆἄεπι ἘΚοπιρατααν- 
Ῥερτίιᾶ ἔφθη, πὶο 4 51. 

823. πρὶν οὐτάσαι, ποσα ἆπδ Ῥα8- 

16κὲ απ5 τοῦ 8521 σι οπύπθμπιθ 186, 
ΡΗμτί ἔφθη εροεχεσοίίεοἩ α1δ, Ἀ]λη- 
1ο πρίν πηῖ ΙΠΕ πΒΟἩ πρότερος 
1 88 έ: οἶα Ματίς ἀθπ ΑπίΙΙΟΟΠΟΒ 
γοτφιαπάθη Ἰοππίθ. -- οὐδ ἀφά- 
µαρτεν: σα 4 950. 
898. ἄφαρ Ζα ὀρεξάμενος, ΨΟΥΟΠ 
ὤμον αὐλῆπαῦ, πίο 814. --- πρυμνὸν 
βραχίονα: σα 914. 

854. δρύφ᾽ ἀπὸ μυώνων ΤῬτᾶ- 
σπαπῦ: οπ{Ώ1]0[5ζο ἀατᾶῬαχΏΙη - 
{αμτοπά 1Ἠπ νοηπ ἀεπ Μαδ]κο]η. --- 
ἀπό τα ἄραξεν. 

806 -- Ο 678. [Απ]απρ.] 
82τ. βήτην εἰς ἔρεβος, 89, πχ 

Ἠΐθχ, νβ]. υ 366 ἱεμένων ἐρεβόςδε. 
808. ὠἀποντισταί Ἱπ Ἡ. πατ Ἠ16ς, 

Ίη 0, παχ σ 262. -- Χίμαιραν: Ζ 
1τ9 Π. 

899. ἀμαιμακέτην, ψὶε Ζ 119, ἀῑθ 
πϊζοπάςθ, ἴοροπάθ. -- Άαπον 
Ριλά{καῖνο Αρροθϊκοπ Ζαπι ΟΡ]εΚύ 
Χίμαιραν:ζαπηὓ 6Υ46ΥΏΘΠΗ, ἀνθρώ- 
ποισιν Ἠᾶπισί γοη θΔρέψεν κακὸν πα- 
ΒΑΠΊΙΠΙΘΏ αἲ: τα 4 Π. 

881. βλαφθέντα, Καπδα]: ἆαἃ ϱΓ 
σοεἰταιομθ]ό, Ζα ΤἘα]ἱ6 56εκοπππεπ 
να, -- ἀλλά, νο] πι οπ8βχὔθη 
κδηπία, ἀαί5 ος 1η αἱ ε[βηΠσθ6πεΠ 
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Λῦσε μένος. πλήξας ξίφει αὐχένα κωπήεντι. 

πᾶν ὃ) ὑπεθερμάνθη ξίφος αἴἵματι' τὸν δὲ κατ ὅσσε 
ἔλλαβε πορφύρεος Θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 

Πηνέλεως δὲ Αύκων τε συνέδραμον᾿ ἔγχεσι μὲν γὰρ :95 

ἤμβροτον ἀλλήλων. µέλεον δ) ἠκόντιδαν ἄμφω. 
τὸ ὃδ) αὖτις ἔιφέεσσι συνέδραµον. ἔνθα {ύκων μὲ 

ἱπποκόμου κόρυθος φάλον ἤλασεν. ἀμφὶ δὲ καυλὸν 
/ 2 , πάς ας» 2” ἱ 3 δ . 

φάσγανον ἐρραίσθη' ὁ δ' ὑπ οὕατος αὐχένα θεῖνεν 

ΠΠηνέλεως, πᾶν ὃδ᾽ εἴσω ἔδυ ξίφος. ἔσχεθε δ᾽ οἷον 940 

δέρµα. παρήέρθη δὲ κάρη. ὑπέλυντο δὲ γυῖα. 
ἸΜηριόνης δ᾽ ᾽άκάμαντα κιχεὶς ποσὶ καρπαλίμοίσιν 

νύξ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὤμον' 

ἤριπε ὃ) ἐξ ὀχέων., κατὰ δ᾽ ὀφθαλμῶν κέχυτ' ἀχλύς. 

᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ᾿Ερύμαντα κατὰ δτόµα νηλέι χαλκῶ 9456 

νύξε' τὸ ὃ᾽ ἀντικρὺς δόρυ χάλκεον ἐξεπέρήησεν 
νέρθεν ὑπ ἐγκεφάλοιο. κέασσε δ᾽ ἄρ) ὁδτέα Λευκά' 

ἐκ ὃ) ἐτίναχθεν ὀδόντες. ἐνέπλησθεν δέ οἳ ἄμφω 
ο 2 ος λ ον 2,4 Ἡ. / μ Δ ον αἵματος ὀφθδαλμού' τὸ δ᾽ ἀνὰ δτόµα καὶ κατὰ ῥῖνας 

πρῆσε χανών. Βανάτου δὲ μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν. 950 
σα 223 ο { αν ο/ 2 ο, 

οὗτοι ὤρ ἠγεμόνες «{αναῶν ἕλον ὤνδρα ἕκαστος. 

18 Βομ1Πε]ασετ σεβεπἀεῦ Ἠᾶΐία. --- 
αὖθι απ Οτῦ παπά Βίε]]α, ἆοτῖ. 

9989. 9584 -- Ύ ΑΤθ. 4ΤΤ. Ὄποθερ- 
µαίνεσθαι πας 8η 41εδεπ Ῥεϊάειι 
Βία]]επ.--- τὸν δὲ κατ ὅσσε-- Ε 85. 
νοχ- Ἡ οὐ, Τ 41ης. 
996. Πηνέλεως: Β 494. --- συν- 

έδραµον παν Ἠ]ετ απὰ 887. -- ἔγχεσι 
μέν, ἆαξ οπίερτεοπεπάθ αλεά Το]σῦ 
99τ παῦ γαιβδομοβεπεπι εσεηεαίΣ. 

986. µέλεον Αάν. πιο Κ 480. 
898. φάώλον: 7α ΤΙ 969. -- παυ- 

Λόν Ἠϊει ἀαξ Ἐπάο ἆετ Βομνετί- 
ΚΗησε απι αι, Βοππετίῃε{θ, 

8859. ὑπ οὕατος αὐχένα θεῖνεν: 
ἆαετ Ηε]πι εί ἆεπ πίετείεη ΑΙΌ- 
βοπη{ ἆθε Ἠα]κας απρεάεσκ6. 

840. ἔσχεθε δ᾽ --- δέρµα οἴπο Βε- 
βοἨτᾶπκππς γοη πᾶν εἴσω ἔδυ. ἔσχεθε 
ΙπχαηβΙν, πο Μ 461, Ἰαϊκίείοα 
γιά ετρίαπά, Ὀ]1εῦ απάπτοβμαιεἩ. 

941. παρηέρθη, νοπ παραείρω, 
ΏΤΣ Ἠ6χ, βαη]ς Ζ4χ Ῥοαῖίο ἨΠεταῦ, 
πεῦθη ἆθπη Κὔτρες, αΌθτ ἀπτο] ἀῑα 
Ἠαιί ποςα Άπ΄ 46πηβε]θεη [θε{λάῃ- 
Ρεπά. -- ὑπέλυντο δὲ γυῖα: τα 7 37. 

849. ᾽Απάμαντα: Β 828. 
948 --- Ε 46. [Απ]μαπα.] 
944. Ετείε; Ἠεπιϊκδοα -- Ἐ 4Τ 

παπά β5οπς6. Ζπεῖίες Ηεταϊσῆςμ -- 
Ἐ 696. χ 88, νβ]. Ύ 4951. κέχυτ᾽ 
Ῥ]ακαρέ. τοῦ ἀἄεπι απγεγσᾶσ]επετ 
Ἐππίτιθί 4ετ Ἠλπά]απᾳ. 

846 -- κ 162. τὸ δέ νυεῖϊεῦ στ- 
τῆο]ς απ χαλκῷ 845, Ἰαῦ 81οἩ 8Ώει 
παςὮ ἆθτι (ο]βοπάσα δόρυ πι (6- 
5εμ]εοΏί Εοπϊολθοῖ. 

849. τὸ δέ, 4πε αἷμα. --- ἀνὰ στόμα 
ἆπχοῇ ἀθεπ Μαπᾶ 6πΙροΣ; κατὰ 
ῥῖνας ἀτπτολὶ ἀῑε Ναβεπ]ῦσμες Ἠτη - 
αἩ, 6]. ε 4ὔ6. 

860. πρῆσε, Ζα 1 4585, ετ 116[8 
5ρτᾶλθῃ, ααββίτὂπιθη, Υοη ἆθπα 
πηζ ἄαγγα]ό Πονγνοτρτεσοπεπάεπ Β]τί- 
ΑίχΟΠΙ. --- Θανάτου Ὀῖς ἀμφεκάλυ- 
φεν -- ὃ 180. 

Υ, 861--. 916. Ε]αποπίάςεν Έτους, 
απο ΗἩσακίουΣ. ΒεάτάηπσηΙδ Απι 
ἄταβεῃ. 

861. ἄρα αὈεολ]οα[δοπά α1βο: υρ]. 
506 {, 

ο κ 
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ὡς δὲ Λύκοι ἄρνεσσιν ἐπέχραον ἢ ἐρίφοισιν 

σίνται, ὑπὲκ μήλων αἱρεύμενοι, αἵ τ᾽ ἐν ὄρεσσιν 

ποιµένος ἀφραδίῃσι διέτµαγεν' οἳ δὲ ἰδόντες 
αἶψα διαρπάζουσιν ὀνάλκιδα Βυμὸν ἐχούσας' 956 

ὧς «4αναοὶ Τρώεσσιν ἐπέχραον' οἳ δὲ φόβοιο 
δυσκελάδου µνήσαντο. λάθοντο δὲ Βούριδος ἀλκῆς. 

Αἴας δ᾽ ὃ μέγας αἰὲν ἐφ᾽ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ 
ἴετ᾽ ἀκοντίόσαι' ὃ δὲ ἱδρείῃ ποιο 
ἀσπίδι ο Ὁ κεκαλυμμένος εὐρέας ὤμους, 960 

σκέπτετ᾽ ὀιστῶν τε ῥοῖζον καὶ δοῦπον ἀκόντων. 
ἦ μὲν δὴ γίγνῶσκε μάχης ἑτεραλκέα νίκην᾿ 
ἀλλὰ καὶ ὧς ἀνέμιμνε, σάω δ᾽ ἐρίηρας ἑταίρους. 

κκ 
Ἂν 

[ιά ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐπ Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω 

-.. αἰθέρος ἐκ δίης, ὅτε τε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ., 866 

ὧς τῶν ἐκ νηῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε, 

862. ἐπέχραον ΑΟΓ. ΤΙ τοη χραύω 
(Ν. χρας-). Κτ. Ώι. 68, 10, 4. 

868. σίνται, ἵπ παοπάτϊοκ]εὮετ 
Ῥίθ]]αηπςσ, πο 448Ι. Ύ 166, ει- 
Κ]Δτί ἀπτοῖ ἀαβ {ο]σεπάε Ῥατίοϊῖρ. 
-- ὑπὲν ἀαταπίεχ Ἠθτατς ἆᾱ. Ἱ. 
απβ ἀετ ΖαΠ] Ἠϊππες. --- αἴ τε πᾶς] 
ἀαεπι παὔτῃσοπεη («οθεοπ]θοιί, οἳ- 
πιομΙ μήλων ποιαπβσθΏῦ: Ζα Ε 140. 
4 697. 

864. ἀφραδίῃσι: τα Ε 649. -- 
διέτµαγε», {επιροτα]θς Απίεοθάεπς 
2α αἴρεύμενοι, πΙομῦ σηοπαΙβοετ 
Αοντϊςῦ, -- οἳ δὲ ἠδόντες, ἆάας Ο0- 
Πεκὺ 166 ἵπ ἀἄεπι νοτπεισεπεπάεηπ 
Ἠε]αβϊτεαίσ επ{πα]{εη. 

955. διαρπάζουσιν πχ Ἠϊ6χ, πϊπηταῦ 
αἱρεύμενοι οτί, 

8ὔ0ΤΠ. δυσκελάδου παν Ἠ1εχ. --- 
Ἰψεῖνερ ἨεπιϊςοηὮ -- Ο 829. 

808. Αἴας, ἆἄοτ Ζα]είσο Π 114 Π. 
Ἠεκίος σεσεπᾶρτείαπά ππᾷ γοτ 
πι Ἰαζτο πγεῖεπει πιᾶβδεῃ, -- ὁ 
μέγας, πατ Ἠῖετ πας ΑτΚεΙ, ππι 
Ίππ τοι ἆεπι 980 σεπαππὔεη Αἶαθ 
Ῥορβθιπαπιῦ σα πηζεγεομεϊιάεη: Κτ. ΡΙ. 
60, τ, 8. 

959. Ἐτεῖος ἨεπιαθιεὮ -- Ν 585. 
ἀκοντίσσαι, παχ Ἠ1εν πξ ἐπί απὰ 
Ταΐῖν, εοπεῦ πῃῇδ (οπεῖζν. ἰδρείῃ 
παχ Ἠϊεχ ππᾷ Η 198, ΑαοΒ]ΙοΙ νρβ]. 
ἙἩ οοἳ Ἡ. 

860. πεκαλυµµένος, εοπεῦ εἰλυμέ- 
φος, ἀοοῦ τρ]. Χἅ 818. Ν 192. 

861. σκέπτετο εν βα]ι 516Ἡ νοτβῖο]- 
ασ ππι, ραΏ ασοπῦ απΕ, Ἅππι 816Ἠ 
4αγου ζα 8ΗΥΘΗ, οαυεῦαί, 1η 416β6Γ 
Ῥαάειίαπσ πατ ᾖ1θΥ, 

962. ᾖ μὲν δή ἴἵταιηπ Τψπαν 
βοΏοἨ. -- γίγνώσκε Ιπιρετί., πε 
Ζ 191, ετ]καπηίθ παςὮ ππᾶ παβσῃ. 
σε μάχης. Ρί8 νίκην: 7α Η 26. 

868. σάω, Τοη ἄο]ίδοπεπι σάωμι 
Ίπαρετξ,, σε πΟσἨ ῷ 358, ποτοη 
4εσ Τπιροταξίν σάω 3π5 σάωθι ν 
9950. ϱ 5956: Ἠϊετ ἆο οοπαΐμ. [Απ- 
παπς.] 

864. ὡς ὃ᾽ ὅτε νο εἶππια]. --- 
ἀπ᾿ Οὐύλύμπου, τα γετοϊηάεηπ πῦ 
νέφος, αἵη τοπι Ο]γπιρ (ἀεπι Βεγρε) 
β1οἈ ειπερεπάες ἀαπῦ]ις, πε]επεςΒ 
γοτπετ ἆἀεπ ΟΙΥπαρ αππιπὔς Παί, 
νο]. 297. --- οὐρανὸν εἴσω --- Θ 49. 
444, ἵπ ἆεπ Ηϊπιπιε] Ἠϊποίη, 
φομοίλβας, πο ἀ.9 θπὂϊ]ς ἄαπα 
ἄθι Ηϊπιτηε] Ῥοάθο]έ: σα 8. 

966. αὐθέρος ἐκ δίης, 5οΐετη ἀ4εχ 
ΟΊγπιρ πα β8ἴπεῃ Βρίίσεπ 1π ἆεπ 
Αίῑετ Ἰπειητασῦ. -- τείνῃη: 83β- 
ὈτεΙίεῦ. 

9606. Ὑβ]. «4 4ὔθ. γένετο Ὦϊ8 
Φόβος τε - ΜΜ 144. Υετβ]εῖεις- 
ραηκό 1 ἀῑθ εὐϊτππῖδεμε Βεπεριης. 
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οὐδὲ κατὰ μοῖραν πέραον πάλιν. Ἔκτορα ὃ᾽ ἵπποι 
ἔκφερον ὠκύποδες σὺν τεύχεσι. Λεῖπε δὲ Λαὺν 
Τρωικόν. οὓς ἀέκοντας ὀρυκτὴ τάφρος ἔρυκεν. 

πολλοὶ ὃδ᾽ ἐν τάφρω ἐρυσάρματες ὠκέες ἵπποι 9τ0 
” 3 ’ ε ω / ο 2 - / 

ὄξαντ ἐν πρώτω ῥυμῷ Λίπον ἅρματ ἀνάκτων. 

Πάτροκλος δ᾽ ἔπετο σφεδανὸν «4αναοῖσι κελεύων. 
Δ Ν / . ρ μ 2 » / 

Τρωσὶ κακὰ φρονέων' οἱ δὲ ἰαχῇ τε φόβω τε 

πάσας πλῆσαν ὑδούς. ἐπεὶ ἂρ τμάγεν' ὕψι ὃδ) ἄελλα 
σκίδναῬ᾽ ὑπὺ νεφέων. τανύοντο δὲ µώνυχες ἵπποι 5τὅ 

ἄφορρον προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων. 
Πάτροκλος δ᾽, ᾗ πλεῖστον ὀρινόμενον ἴδε λαόν, 

ον ο ο 2 οὓς / . ς λ ρα ων 2/ 

τῇ ὁ ἔχ ὁμοκλήσας' ὑπὸ ὃδ᾽ ἄξοσι φῶτες ἔπιπτον 
/ 2 2 / ΄ 2 2 / πρηνέες ἐξ ὀχέων, δίφροι ὃδ) ἀνεκυμβαλίαξον. 

2 τν 5 / σ / 2 / ο 

ἀντικρὺς δ΄ ἄρα τάφρον ὑπέρθορον ὠὤκεες ἵπποι 980 

[ἄμβροτοι., οὓς ΙΠηλῆι δεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.] 
πρόσσω ἰέμενοι, ἐπὶ ὃδ) Ἕκτορι κέκλετο θυμός 

ἵετο γὰρ βαλέειν' τὸν ὃ) ἔκφερον ὠκέες ἵπποι. 

96τ. οὐδὲ παωτὰ μοῖραν. ας 4 
295ὔ οὐ κόσµο, απὰ πΙο]{ ἵπ 66- 
πὄτῖρεχ Οτάπαπᾳ, 1μ0οίθς. --- 
πέραον πάλιν Κ8ΠΙΕηΠ 58186 πίθ- 
ει Ἠϊπῆρετ, ἤρεγ ἆεπ ἄταῦει. 
[Απ]απσ.] 

968. Ηε]κίοι Ῥοβεῖσε εσυ ἄθεπ 
Ύασεη, πει] ο: είπε Μεύταπᾳ ππε]χ 
βΙ6Ἠ{. --- σὺν τεύχεσι τα Ἕκτορα. 

869. οὔὕς, ἴπι Ῥ]ανα] Ῥεποσεπ να 
ἃας Κο]]ε]εῆῆνο λαόν: πα Β 918. 
Απζα]]οπά 1δί, ἆα[ς Ἠιθι ἀθ5 τοη 
Αροιοπ Ο ὃ6ῦ5 Β. Πετσοκε]]ί6ῃ 
Ώαπηπιες ἄρεν ἆεπ ἄταλρεη σαχ π]ς]ς 
5εάαομί στά. 

3τ0. ἐρυσάρματες, ψῖθ πος] 0864. 
δτ1. ἄξαντ᾽ Ὀἱς ῥυμῷ -- Ζ «0, 

4ες Ώπα] ἰτοίσ ἀθβ γοτπετσεβαπᾶεπ 
πολλού, ππαῖ] ἀ4ἴθβθ ἵπ 6ἴησθε]ηε Ῥαατο, 
1Π ΖπΙεσεβΡαππθ αὐσεθεΙ]έ σοεάαολε 
εἰπά: 7Ζα ὤ 40π. Ε 48. Ῥα ἀῑα 
ἨΜαρεπ ἀετ Ζασαίτάπσο οπ{ροἨγίθη, 
80 ὮΠεβ Ῥεί ἀαπι ΒγαςὮ ἆεν Ώείο]θε] 
4ετ Ίλαρει βἴεμειπ απά ἆῑο Ῥεϊιάςπ 
Ῥταοχάς Ἰιοίοπ, ποςσἩ ἆπτοᾗ ἆαβ ἆοο]ι 
γοτριπάθη, ἀάνοῃ. γμ!. 2 88 Π. 

9τ2 -- 4 16ὔ. πελεύων πιοᾶα] σα 
ἔπετο απᾶ φρογέων 8τ8 Κααφα] ζα κε- 
Λεύων. 

9τ5. οἳ δέ ἀῑο τουν. 

4. πΛλῆσαν ὁδούς, ἠθηφεῖῖς ἄθς 
ἄταθεηπβ 1π ἆετ Ἐβεπο, --- ἐπεὶ ἄρ 
4α πᾶπι]1οἩ. -- ἄελλα, Ἠῖοι 
οζαυ πατε]. 

δτῦ. ὑπὸ νεφέων απίοτ ἆθπ 
ο]χκεπ Ἠϊῃπ. -- τανύοντο, πθ 
ἔ 68, ναι. Π αΤ6. 

9τθ. Ἐτείειε Ηεπικβοα -- Μ7Τ4, 
2νεϊίθς ἨΗεπι]εβίο] -- ΤΠ 45. 4 808. 

Υ. 9ττ--418. Ῥαΐτοκ]οβ σομί 
ἄρεν ἆεη ἄτασαπ ππᾷ βοΏποεί- 
ἀ4εί ἆαοπ Έτοσιηπ ἀῑο Ε]απολί 
η8ΒΟἩ 4οτ Βίας τν 8 Ὀ. 

τπτ. Ὑσ]. Ο 448. ᾗ --- τῇ πο -- 
4αμίη, Απβαπα.] 

818. ἔχε 5ο. ἵππους, 1επ]κζα. - 
ὁμοκλήσας: Ζα Ε 459. -- ὑπὸ δ᾽ 
ἄξοσι ππζεχ ἀῑδ ΑοἩδοπ ἆθχ θἱσθπ6Π 
Ἠλασοη, 

9το9. ἀνεκυμβαλίαζον ηαχ Η16Υ. 
880, ἀντικρύς Ζα ὑπέρθορον: να]. 

ΜΜ 558. --- ἵπποι, ἀθ5 Ῥαϊτοκ]ος. 
881. Ώοες Ὑοτε ἰ6έ 8π5 861 Μΐος- 

Ἠον {ά]εομ]Ιο] ἄροτίάασατπ απά {916 
1η ἆθπ Ὀθεοιῃ Ἡαππάβολπτιίοηι. --- 
δόσαν ἀγλαὰ δῶρα --- 6 918. 

882. πρόσσω [έμενοι -- Ν 991. 
Ο ὔ48δ. ἐπί τς Ὠαϊ. ααξ --- 108, 
56οΡ6Π. κέκλετο, πᾶπι]οἩ ἆθπ Ἐα- 
ἴΤοΚΙΟ08. 



16. ΙΔΙΑΔΟΣ ΤΠ. 

ὡς δ᾽ 

ἡματ᾽ 
Ζεύς. ὅτε δή ῥ᾽ 

2τ 

ὑπὸ Λαίλαπι πᾶσα κελαινὴ βέβριδε χδὼν 

ὀπωρινῶ., ὅτε Λαβρότατον χέει ὕδωρ 
ἄνδρεσσι κοτεσσάµενος χαλεπήνῃ, 

986 

οἳ βύῃ εὖν ἀγορῇ σκολιὰς κρίνωσι δέμιστας, 

ἐκ δὲ δίκην ἑλάσωσι, θεῶν ὅπιν οὖκ ἀλέγοντες' 
ον ιν / / Δ Δ / ς/ τῶν δέ τε πάντες μὲν ποταμοὶ πλήθουσι ῥέοντες, 

πολλὰς δὲ κλιτῦς τότ᾽ ἀποτμήγουσι χαράδραι. 990 

ἐς ὃ) ἅλα πορφυρέην μεγάλα στενώχουσι ῥέουσαι 

ἐξ ὀρέων ἐπὶ κάρ, µινύθει δέ τε ἔργ ἀνθδρώπων' 
ὧς ἵπποι Τρῶαι μεγάλα στενάχοντο Βέουσαι. 

Πάτροκλος δ᾽ ἐπεὶ οὖν πρώτας ἐπέκερσε φάλαγγας. 
ἂψ ἐπὶ νῆας ἔεργε παλιμπετές, οὐδὲ πόληος 

ἀλλὰ μεσηγὺς εἴα ἑεμένους ἐπιβαινέμεν. 

884. ὑπὸ Λαίλαπι, απ{θΥ ΘΙΠΘΠΙ 
Ἡεσθπβίπχπ, ΠΕΠηΠ 4ετ Ἠθρεν 
πς ἀτοκεπάει παοπί απ ἆἀῑα 
Ἐτάαο Πεταρεῦταί, ἐπιβρίσῃ ἄιὸς 
ὄμβρος 4286. --- ᾿κελαινή πηῦ βέ- 
βριθε επς σα πετρἰπᾶεη, βοΏπαγή, 
γονβηςίοτὲ ἄπχοἈ ἆθπ βύανπι: Βπεξος 
4α Ἰεσί ππίετ ἀαεπι πιποπίοπάεηπ 
Ώνιο]ς ἀε5 Ῥίαμπιθς. ΓΑηβαπς.] 

986. χΐει ζα ετρ]είδεπ ρ{]εστ. 
386. ὅτε δή ὁ᾽ ΝΠΠ πᾶἈπι]1ο]. 

-- 2νπεῖίες Ηεπιϊβίοῃ τ 88. ε1Ι4Τ. 
χαλεπήνη τοπ μᾶδΙοπεν Εγπγεῖβαπσ 
4ε5 ἄτοβα, πΠζεῦ. 

987. βίῃ πῖ γειεεπα]άσαηᾳ 
ἄες Ἠεομίς, τα. ἐν δὲ δίκην ἐλά- 
σωσιν 988. -- εὖν ἀἆγορῃη: ναι. Σ 
491. --- σκολιὰς (πας Ἠ16χ) ρα κα- 
Ών -ρτοΙερΏβοἩ σα κρίνωσι Βέμιστας 
Έταπιπι ἀ4ἱο ἈἨθο]ίβερτῆσἃα 
Γδ]]αοπ, ἆαβ εσεηῖίεϊι] τοη (9 εἴα 
(δίκη) Ὁ 580, ᾱ-. Ἱ. ἵπ ἴπτοη Βρτῆ- 
οπεη ἀἆάς Ἠθολί γοτάτεμαη, Ῥδπσεη. 

988. ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι, ἆαε 
ῬεοΒί απβἰτεῖραεη, γουαοναΜίροη. -- 
ὅπιν ἵπ ἆεχ ας παχ Ἠϊθχ, ἀλέγειν 
βοπεύ πηῦ ἀεποαίϊτν. 

989, τῶν Β]πτα], οΏποἩ] νοτμοετ 
ὥδωρ 985, 2ὰ πλήθουσι: νοη ἀἴθεεῃ 
ΊΜΓΑΒΕΘΥΠΙΑΡΡΘΗ. --- ποταμοὶ Βἱ8 ῥέον- 
πες ια 201. 

890. κλιτῦς --- ἀποτμήγουσι χα- 
ραδᾶραι: ἀϊἱε 1]ἀρᾶο]ο βοἸποεῖ- 
4εη γίε]ε Ηῆρε] αὖ, Ιπάεπῃ 5ἱθ 
ἄρεχ ἀἱθ Ὀ[ειτ β1οῖ εισίε[εεπᾷ ἄῑο 
1π 4ετ Νἄμο Ῥοβπά]οπεπ Ηῆσει απι- 

996 

Βπίεηπ απᾶ τοη ἆἄεπι αππισερεπάςη 
Ταπάς Ίτεηπθη. 

891. πορφυρέην, 7α β 428, πατ 
Ἠϊ6γ γοπι Κἠδίεππιθοτθ, Ὀεπειοπποῦ 
ἆἷε ἰτᾷρο Εἄτραπα, πγε]ομο Ἠ]αι ἆπτο] 
ἄετπ ΗιπεϊπείατΖ ἀθι ΒΘ6ΓσΥΓΔΒΑΕΥ Ἠετ- 
νουφεῦτασβὂ π]τα, 

90903. ἐπὶ κπάρ Ώας πε, γρ. ἐπι- 
πάρσιος ιΤ0. --- ἔργ) ἀνθρώπων: 
να]. Ε 92. Μ 988. 

998. Ώε Ψετα]ειοβεραπκύ ετσιερῦ 
8Ι6Ἠ 2118 ἀθι Πείοπαπςο μεγάλα στε- 
νάχουσι ῥέουσαι 891. απᾶ μεγάλα 
στενώχοντο Θέουσαι. ᾖ Ὀτίσεπε θὐεμί 
4ες Απίπαπά ἆετ νοτρετειεπάθη 
βομι]άεταπρ απίδετ ἵ ειγπἉ]ζπῖς σα 
ἄθπι βο]]θ[β]ΙοἩ σεσεΏεπειπ Ὑει- 
ε]εἰοπδραπ]ῇ. 

894. πρώτας φάλαγγας ἀἱθ νοτ- 
ἀαετείεη Πείπαη ἄετ ΕΠελεπάεη, 
ἀἱ6 6ο τοτπεχ ἆθπ ΒοβΙβει πι 
πᾶοΏβίεη σεβίαπάεπ Ἠαΐίει, Ἰεῦσί 
ἀθπα τεγίο]βεπᾶει, Ῥαΐτοκ]οις  ἀῑε 
ηἈοἩβίεη πατΕΗ. --- ἐπέκερσε, οἰσεπί- 
ο: ἀατᾶρεν Ἠϊπ σεπιᾶμί Πα{ΐ6, ἀ. 1, 
πιοχάεπά ἆπτοἈ ἀἱε ἨΠείπεπ Ἠήησθ- 
{αἨτεη Ὑ8γ, 80 πχ ἨΙ6ΧΥ, τρ]. 120. 

996. ἔεργε ἄε εοπαίι, ΟΡ]ε]έό ἀῑο 
τοι. --- παλιµπετές ἵπ ἀθτ Π. πα 
Ἠϊεν, ζατῆσ]κ, απᾶἆεις ε2Τ. Όϊοθεο 
σαη76 Μα[ςτεσε] 1πΐο]σο τοη ΑοβΙ]]8 
Βεί{εΠ] 8τ 

396. [εμένους Κοηπθβεῖν, ταῖῦ εἴα, 
πὶθ Β 155 ἐθέλοντα. -- ἐπιβαινέ- 
μεν πῖῦ πόληος ἀῑε Βίαᾶΐῦ (ἀθπ Ῥο- 
ἀἆθεπ ἀει Βίαἀάθ) Ὀεύτείεη, π]ε ζ269, 
νο]. ξ 999. --- µεσηγύς, αὈβο]αῦ πνῖθ 
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[νηῶν καὶ ποταμοῦ καὶ τείχεος ὑψηλοῖο] 
κτεῖνε µεταΐσσων. πολέων δ᾽ ἀπετίνυτο ποινήν. 

ἔνθ᾽ ἦ τοι ΠΠρόνοον πρῶτον βάλε δουρὶ φαεινῶ. 
στέρνον γυμνωθέντα παρ ἀσπίδα, Λῦσε δὲ γυῖα' 

δούπησεν δὲ πεσών. 

400 

ὁ δὲ Θέστορα Ἠνοπος υἱὸν 

δεύτερον ὀρμηθείς --- ὁ μὲν εὐξέστω ἐνὶ δίφρῳ 
ἧστο ἀλείς' ἐκ γὰρ πλήγη φρένας. ἐκ δ ἄρα χειρῶν 
ἡνία ἠέχθησαν' ὁ δ) ἔγχεὶ νύξε παραστὰς 
ναθμὸν δεξιτερόν. διὰ ὃδ᾽ αὐτοῦ πεῖρεν ὀδόντων ) " 406 

ρ/ η λ ο Δ 6 Δ 2 ος ο Δ 

ἕλκε δὲ δουρὺς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς Ότε τις φὼς 

πέτρ]ῃ ἔπι προβλῆτι καθήµενος ἱερὸν ἰχθὺν 

ἐκ πόντοιο θύραζε Λίνω καὶ ἤνοπι χαλκῶ" 

ὧς ἕλκ) ἐκ δίφροιο κεχηὐότα δουρὶ φαεινῶ. 

4 58, επκ]ἡτῦ 8ο απς ἆεη νογ- 
Ἡουρολοπά στ. ΟτίρεεΠπΙππάπσεη ἐπὶ 
γῆας ππὰ πόληος, ἀεπ Ὀθϊάεηπ Ἐπα- 
Ῥραπκζεη ἆες βομ]αςΒ{{ε]άεΒ. 

89τ. Ὀεχ πηκ]ατθ Ύετε πηῖτὰ εἴπεπα 
Ππθεερο]αΐος απσεβὂτε, πε]εῃπεν ἀ4αξ 
µεσηγύς πᾶμετ ετκ]ᾶτει σα 5οἸ]ετ 
σιατβίθ. τείχεος ὑψηλοῖο ἀῑα 
Φζααύπιαπετ: τσ]. Φ 640. [ὰδημαπρ.] 

998. µεταΐσσων, Εατῖ. ρταθς. {έεγα- 
ἴυ. Ώα[ς Ῥαΐτοκ]ος «εεἴπεῃ Ἰλ/ασετ 
γετ]αβεεηπ Ἠαΐίθ, πας Ἠϊεγ παςὮ µετ- 
αἴσσων νοταπεσεεείζί πετάεη πιπ{ς, 
166 πΙεμί Ὀεπιετκὲ, νσ]. 980: απο] 
404 απά 411 15 ετ σα Επίε, αὖετ 
45τ Ις5ῦ πΙεᾶετ γοταπεσθδεἰζθ, ἀαίε 
6ς απξ ἆεπι αβεπ βοδέωηᾶθη. --- 
πολέων ὃδ᾽ ἀπετίνυτο ποινήν, να]. 
ψ 819, Ἱ1ε[ς βἶοὮ Βπ/[βεα πα 1ο 
{ῆτ ντιε]ο, ἀἱο6 ἵπ 4επ είχει Τα- 
6εη του 4επ Έτοετη σεἰδζεῦ πατε. 
-- ἀποτίνυμαι παχ Ἠΐεν απᾷ βτὲ. 

400 -- 9159. 
401. ὃ δέ ῬαίχοΚκ]ο8. --- Θέστορα, 

ηπ8ΟὮ ἄετι Ἐο]σεπάεπ ἆετ λασεπ- 
Ίεπ]κει ἆθξ Έτοποοκ. 

405. Ἐχτείες ΗεπαϊςΙςε] -- 467. --- 
ὁ µέν Τηθβίοτ: ἀῑδ ἀαπιῖξ εἰησε]εῖ- 
τείο Βοεομτείραηπςσ ἆετ πα{ϊοη 468 
ΤΠοδίουν απἰετυτιςμΏ ἀῑςδ τοσε]τεςΒ{θ 
ΏῬπτολ{ὕμταηπςσ ἆε5 γοτπετρεπεπάεν 
Βαΐσᾳε5. [ΑπμαηΡ.] 

408. στο, απξ ἆθπι Βοάεη 468 
Ἠ/ασεπεΙ{ᾳεβ. -- ἀλείς, νρ]. Ν 408, 
πιεἀοιροάπο]κξ, Ζ188ΠΙΠΙΘΏΡ6- 

Κατποτῦ. -- ἐκ σα πλήγη φρένας, 
ιο Ν 994. 

404. ὁ δὲ Εαΐτοκ]ος: 4 απαῖς σηϊτά 
4ετ 401 πηῦ ὁ δέ Ώεσοππεπε δαΐπ 
ψΊεᾶετ ΒΙΤσΕΠΟΠΙΠΠΕΗ, ηΠἨ Ἀ0θχ 5ο, 
ἀαί[ς ὁ δέ Ἱπ εσεπεαίᾳ Ζα ὃ μέν 
405 {τιζς. 

406. διά πα]ί πεῖρεν Ῥολμτίθ 
ἄπτοί, 5ο. ἔγχει γε. Ύ 4Τ9, 4α- 
νοἩ αὐμλπσίς ὀδόντων αὐτοῦ ἄἱθ 
2Ἀππο ἀθβεε]θεῃπ. πείρω ατεπῦ 5οηδῦ - 
ΊἨπηςι πιῖξ ρετεὔπ]Ισμεπι οᾶεχ 58οι- 
Ἠο]επι Α σοι [ΑπΠαηρ.] 

406. δουρὸς ἑλών 1πάθπι ϱετ 1Ἠπ 
8η ἆ4ει Ώαη26 [α[βΐεθ: ἀἱο ἴπ 
εείποπι Μπαπᾶς εὐεοκεπάο Γαπσθ 
πγὰ αἱς αἶπ ζα 1ππαι σομῦτίροι Τεῖ] 
ΑΏσθβθΏθη. -- ὡς ὅτε πΙθ εἶη- 
της], 90. ἕλκει. ᾖΖααπ Ὑετρ]εῖο]ι 
µ 961 8. 

401. ἱερόν, πιαπ{θχ, ΤΑΒΕΠ. 
Ὀρτίσεπς 18[56 εἶομ ααβ ἀἴεβεπι τας 
Απάθτη απς ἀοπι Κτεῖκο ἀοτ Εἰπο]οχθί 
ΕΠΠΟΠΊΊΠΕΠΕΠ (εΙοπηῖβεεη 50]]16- 
[πεπ, ἁἀαίβ ας πἰεάετο Ὑο]]ς, πε]- 
μοβ ἀος ΥομὈεείζ2ε5 επἰρεμτία, ἀῑς 
ΕΙβεπθ αἱς Ναλταπσαπι δε] Ῥεπι{σζο. 

408. θύραζε, γψθ ε 410. µ 964. 
--- λίνω ἀἱο ΑποεΙβοἩΏς. --- χαλκῷ 
46χ Αησε]μα επ. 

409. κεχηνότα ο{{πεν Μπαπάθ», 
4ᾳ. 4ειν Ώροθεχ ἵπ ἀεπιδε]Όεπ β[εο]κίε: 
πο ἀθ; ΕΙβοἈ παοἩ ἆετ Απρε], εο 
Ἠαίτο Τμεβίου σ]εἰσββᾶπα πας ἆθιι 
Ὀρθος σοπομπαρρέ.-- --δουρὶ φ.7α ἕλκε. 
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κὰδ᾽ δ᾽ ἄ ἄρ ᾿ ἐπὶ στόμ᾿ ἔωσε" πεσόντα δέ µιν Λίπε θυμός. 410 
αὐτὰρ ἐποις) ̓ Ερύλαον ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ 
µέσσην κὰκ κεφαλήν: ἡ ὃδ᾽ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη 
ἐν κόρυθι βριαρῃ' ὃ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ 
κάππεσεν. ἀμφὶ δὲ µιν Δάνατος χύτο δυμοραϊστής. 

αὐτὰρ ἔπειτ' ᾿Ερύμαντα καὶ ᾽μφοτερὺν καὶ ᾿Επάλτην 415 

Τληπόλεμόν τε «{αμαστορίδην ᾿Εχίον τε Πύριν τε 
Ἰφέα τ) Εὔιππόν τε καὶ ᾽άργεάδην Πολύμηλον 

πάντας ἐπαδσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ. 
Σαρπηδὼν ὃδ᾽ ὡς οὖν ἴδ' ἀμιτροχίτωνας ἑταίρους 

χέρσ᾽ ὕπο ας ΜΜενοιτιώάδαο δαµέντας. 
5 2 

420 

κέκλετ "ἄρ) ἀντιθέοιδι καθαπτόµενος 4υκίοισιν' 

μαἰδώς, ὦ 4ύκιοι, πόσε φεύγετε; νῦν 9οοὶ ἔστε' 

ἀντήσω γὰρ ἐγὼ τοῦδ ἀνέρος, ὄφρα δαείω. 

ὕς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργεν 
Τρῶας. ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ’ ἔλυσεν. 436 
ἦ δα καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεδιν ἆλτο χαμᾶζε. 

Πάτροκλος δ᾽ οαρίαι, ἐπεὶ ἴδεν., ἔκθορε δίφρου. 

οὗ δ᾽., ὥς τ᾽ αἰγυπιοὶ γαμφψώνυχες ἀγκυλοχεῖλαι 

πετρῃ ἐφ᾽ ὑψηλῇ μεγάλα κλάζοντε µόχωνται. 

ὡς οἳ κεκλήγοντες ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν. 

410. κἀὰδ πα ἔωσε 5116[5 πῖθ- 
46τ, Αοτ. πᾶοἩ ἆθπι Ἱπιρονξε]ῦ 8]ς 
ἆθτ ΑἨβολ]αί[ ἀεθ ἔλκε. --- ἐπὶ 
στόμ᾽ αιξ ἀπ (θεῖο]ζ, ππῖο Ζ 48. 

411. Ζπεῖζες Ηοπιβίίοῃ -- 288. 
[Απμαπρ.] 

415 -- «Ί 98π. Ὑαι. Π ὅτθ. 
Ἐαίος Ηεπι]βο] απο] Υ 4Τ0. 

415 -- 5τ9. 3Απεῖιες Ἠαπιϊδίίο]ι 
Έξι Η 10. ᾧῷ 119. 

414 --- 580. Υπ]. Ν 644. 
415. Ώιε Ἠ]6ι αεσεζῶλ]ζευ Έτος 

5]πᾶ παοὮ 419 (ἑταίρους) Ἰπκῖεν. 
415 -- Θ 217. Μ 194. 
γ. 419-490. Βατροεάση ταξί 

Εαὔτο]]ος επἴρβ6βε}. 
419, ἁμιτροχίτωνας ΏτΙΥ Ἠ16Υ: ἀῑςθ 

Καῖπε µίτρη απι ΟΠ1ΐοπ {χααθη. Ὠϊ6βο 
παν αἵη Ώχδιδεγ πα]ῦ Ε17 ῬεβδοΠ]αρθποτ 
σπτί, ἄοτ απἴετμα]ο ἀαι ΒΠβίαπσ απᾶ 
αππηἰδέο] σας σα ἆθπι Οίέοπ Ρειασεπ 
πγατᾷθ ππά ἄθββεη οΏθτετ Τ6ι] γοπι 
Ῥαππει Ῥεάεοκί γατ, νᾶλτεπᾶ ἆθι 
πηῖετο {τ6ῖ ας. 

490 

400 -- 4ὔ5. 
451 -- ΙΜ 408. ὠἀντίθεος νοη 

οἶπαπι οκ ἵηπ ἆθτ Πας πας Αη 
ἀϊθβεπ Ῥεϊάσεπ Ῥήε]]επ. καθαπτό- 
µενος αΏεο]αῦ: βοποα]{απά. 

429. αἰδώς: σα Ε Τ8τ. -- πόσε 
φεύγετε -- ζ199,7α 6 94. --- νῦν, 
Ῥαύοπί 1πι σοροπεαίή σα ἆει Ὦ18- 
πείσει Ἐ]αοπί απὰ Ῥεστϊπαεῦ 498. 
-- Φοοὶ, Υβ]. 494. Ε 5596, Ὀεπεπάςθ 
πῃπ Κατιρί, [Απβαηρ.] 

498.τοῦδ᾽ ὠἀνέρος ἆθπι Μαππ Ἀ1εσ. 
494. 49ὔ -- Ἐ 1π5. 1Τ6. ὃς τις, 

ἆαππ 6τ 186 ἤδεν ἀῑο Ῥογαδη]ο]]οῖί 
468 ΡαΐτοΚκ]οβ ποσἩ ἵπ Ζπηγεϊ{εΙ, να]. 
291. 

426. Ὑσ]. σα ΤΙ 29. 
40τ. Ἐτείος Ἡθππ]αβομ -- Ι 666. 

464Τ. ἔκθορε δίφρου: Ζα 998. [Απ- 
παπς.] 

458 --- χ 809. γαμφώνυχες ππᾶ 
ἀγχυλοχεῖλαι Ἱπ ἆθτ Πιας παχ Ἠ16τ. 
450. κεκλήγοντες, Ῥ4Χ4Ι1εΙ ἆἀθπι 

μέγα κλάζοντε, Ἱπᾶσπι ἀῑο Ἠθάτρ]]- 
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τοὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω. 

ρην δὲ προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε' 
ῶ µοι ἐγών, ὅτε µοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν 

μοῖρ᾽ ὑπὸ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι. 

διχθὰ δέ µοι κραδίη µέμονε φρεσὶν ὁρμαίνοντι, 496 
ἤ µιν ζωὸν ἑἐόντα μάχης ἄπο δακρυοέσσης 

Θείω ἀναρπάξας 4υκίης ἐν πίονι δήµω. 
ἦ ἤδη ὑπὸ χερσὶ Μενοιτιάδαο δαµάσσω«“ 

τὸν ὃ) ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἡρη: 

μαἰνότατε Κρονίδη. ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες. 440 

ἄνδρα Ὀνητὸν ἐόντα. πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ. 

ὢψ ἐθέλεις Βανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι: 

ἔρδ᾽: ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν 9εοὶ ἄλλοι. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω. σὺ ὃ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βώλλεο σῇσιν' 
αἴ κε ζὼν πέµψῃς Σαρπηδόνα ὄνδε δόµονδε. 445 

ΚαΏοη ἄεπ Υετρα]Όεστιϐ γευριᾶνκ, 
-- 2πεῖυεε ΗεπιβέεὮ -- 3 401. 

ΎΥ. 481--461Ι. Ὀπίιεττεάαπς 
Ζπ18ςηεηπ Ζετβ ππᾷ Ηεχο ἄδεχ 
Βατρθεάοπς βοβίσκκα]. 

451. Ετείες Ηεπιϊκζίε] -- ϐ 5ύ0. 
Ο 12, Ζψεῖίες -- Β 306 απὰ βοπεῖ. 
--- τοὺς 5ο. ἐπ᾽ ἆλλ. ὀρούοντας, ου- 
1εΚί Ζα ἰδών. --- ἐλέησε αὐδο]αί: 
{α[είε ΜΙ{]ε1ά. [Απμαπς.] 

455. Ὑσ]. Σ 9ὔ6. κασιγνήτην ἄλο- 
χόν τε: νο]. 4 584 -- Ἠίϊει π]τὰ 
επύπγεάετ ἀῑε Απηγθκοη]θῖό ἄεν Ἠοτα 
Ἀαξ ἀεπι ]άα γοχαιβσεςείᾷξ, ογγοΠ] 
ἀϊεθε]Ώε Ο Τ9 γοπ ἀοτέ 1 4απ ΟΊγπιρ 
2υτοκσεκε]μτί πνατ, οεν ἄῑε Ἠῑοχκ- 
κεῃτ 4ε5 Ζεαβ απξ ἄεπ ΟΙππιρ. 

458. ὅτε ἵπ πταρτϊηρ]Ιο]εχ Β6- 
ἀεπίαπα: ἵη ἀετ ΒελίεμαπΕ ἀ4α{5, 
π1θ 4 618. Ῥ 62Τ. - μοὶ οήκεἶος 
Ώα1ν. --- φίλτατον ἀνδρῶν, αἱς ΒΟΊΠ 
468 Ζεις: Ζ 198. 

454. ὑπὸ Πατρόκλοιο --- δαμῆναι, 
εἶπο πησαεπΌηπ]σπε Κοπείτακίῖοη : 
Ζα ΙΤ 456. 

450. διχθώ ἵπ ἆετ Ἠῖας πιαχ Ἠῖας, 
κίασῦ 4. σενγὔἩπΗσμειπ δύχα, παῖθ 
µέμονε πραδίη: 3ηΙθ[αο]ι 188 ππεῖπ 
Ἠετᾳ Ῥεπεσί(Μἰτεῦί) 4.1. ες βεἩννγαπικέ 
ΖΝΠΒΟἨεπι ΖΥγ6ὶ ΕΠίβεΠ]Πββεη. --- φρε- 
σὶν ὁρμαίνοντι, νο ἄ 4, 

456. ἤ -- ᾖ ἱπαϊτεκέε Ώορρεβταρε 

πη]ῦ ἀαΏιίιάνει Κοπ]απκγειπ. --- 
πο Γ6Τη γοή. 

40π. Δείω σεἀε]Ώπί απ5 θέω (92). 
--ἀναρπάξας νοθ]. Ι 664, νοη 6ἶπθτ 
Ἐποήημταης ἆπτολ ἀῑρ Τά, πε ΤΠ 
9690. 

458. δαµάσσω ετ]Ίεσεῃ 118561 
βο11. 

409 --- 
ο ο08. 

440 -5- 4 ὑῦυρ. 45ο. Θ 406. 
950. Σ 961. 

441-445 -- Χ 1το--18Ι. 
441. πεπρωμένον αἴσῃ, νδ]. 0209, 

4 5ϱ0ι. α πο ως 

Ἠ]εςε: ἄ4επι ὙΥετηβπσπϊς Ἠϊησε- 
6εµεη, γετ{α]]οπ, παπι Τοᾷς Ὀ6- 
ετητη{. 
445. ἄψ, ταῖς Ῥεσασ απξ πεπρω- 

µένον: ἀἱε 5ομίοἰκκαἸθυορείταπιαπα 
σ]εϊοιεατα τᾶοκσᾶπσῖς πιασλεπὰ. 
-- δυσηχέος, πιθειεῦ τοι Ἠτίερ: σα 
ἩῬ 686, Π1εΣ, πιο ὅ 464. Χ 180, 
νοτα Τοᾷθ ἵπα ἑοβοπάθα Καπιρίο. --- 
ἐξαναλῦσαι παχ Ἠϊετ απά Χ 180, 
π]θοἁον ]ὔφοι 8π5 ἆθπ Βαπάθα 
465 Τοάἀς», ἵπ ἀῑοθ ες 8ἱ5 πάλαι πε- 
πρωμένος αἴσῃ σ]εἴοΠβαπι ΒΟΠΟΠ σθ- 
5εμ]ασεπ 18ῦ. 
πα 5 η ο) τ΄ Ἱου 
444. ΥΡ]. Τα 4 29Τ. 
4460. ζών, πο ζώς Ε 887. Κτ, Ὀι. 

9», 10, ὃ. 
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φράξεο. μή τις ἔπειτα 9εῶν ἐθέλῃσι καὶ ἄλλος 

πέµπειν ὃν φίλον υἱὸν ἀπὺ κρατερῆς ὑσμίνης' 

πολλοὶ γὰρ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο μάχονται 
υἶέες ἀθανάτων. τοῖδιν κότον αἰνὺν ἐνήσεις. 

ἀλλ᾽ εἴ τοι φίλος ἐστί, τεὺν ὃ᾽ ὀλοφύρεται ἠτορ, 450 

ἦ τοι μέν µιν ἔασον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 
χέρ6᾽ ὕπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι" 
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τόν γε Λίπῃ ψυχή τε καὶ αἰών, 

πέµπειν µιν Θάνατόν τε φέρειν καὶ νήδυµον Ὕπνον, 
εἰς ὅ κε δὴ 4υκίης εὐρείης δῆμον ἴκωνται, 4ὔ6 

ἔνθα ἓ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τὲ 

τύμβω τε στήλῃ τε τὺ γὰρ γέρας ἐστὶ δανόντων." 

ὧς ἔφατ᾽. οὐδ᾽ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 
αἱματοέσσας δὲ ψιάδας κατέχευεν ἔραζε 

παῖδα φίλον τιμῶν. τόν οἳ Πάτροκλος ἔμελλεν 460 

φθίσειν ἐν Τρούῃ ἐριβώλακι, τηλόθι πάτρης. 

οἱ ὃδ᾽ ὅτε δὴ σχεδὺν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
ἔνθ᾽ ἦ τοι Πάτροκλος ἀγακλειτὺν Θρασύδημον. 
., ς 
ὕς ῥ) ἠὺς θεράπων Σαρπηδόνος ἦεν ἄνακτος, 

446, µή ἄα[β παν π]ςο]ὲ, αἱς 
Ἰαχπιπς, παςἩ φράζεσθαι, πε Ἐ 
811. Ο 164. 

44Τ. ἀπό γ]θ 496. 
448. πολλοί ζαἨ]τοῖςῃ. --- περὶ 

ἄστυ Ἰο]α]: ἆαπει σἳ]ῦ ποΛλοὶ υἶέες 
ὦθανάτων ΒΟΠΟΠ] γοηπ Τχοετη, πο 
ΑσΠᾶοτη. 

449. υἴέες ἀθανάτων, πο ΑοἨ1]]68, 
ἌπθαἙ, ΙαΙπεπο υπά Ακεκα]αρ]ος 
Φῦππο ἆθςβ Ατθς Β 519, ΜαπερΏμίος 
Φοµπ ἀεΒ Βρετοπείος Π1Τ5 8 Επ- 
ἄοτος Ῥομπ ἆθς Ἠθτπιερ Π 1Τ9 Β. 
-- τοῖσι» ὈεζιεΠπί βἰοὶ αα{ ὦθαναά- 
των. --- πότον ἐνήσείς, 80 πιαχ Ἠ]6γ. 

450. Ὑρ]. Φ 548. Ἰγιεῖσες Ἠεπαϊ- 
βον -- Χ 169. 

4601. ή τοι μέν ἵταιη 2πα1: ἆ8- 
πηῖς νητὰ ἀ4ετ ΙοσίςεἩ απθεγσεοτάπείθ 
εάαπ]εε ραταἰα]ςβ]κεἩ ἆθπι {οἶσεπ- 
4επ Ἡαιρίσεάαπκεη γοταηςεείεΙ]{: 

οσα 4 1056. 182. 
455 -- 400. 
465. Λίπῃ ψυχή τε καὶ αἰών: νο]. 

ι ὅλδ ππὰ Λίπε θυμὸς Π 410, 0οπ]. 
Ἀογ.: Ζα Η 91. 

454, πέµπειν µιν επῖίςεπϱ 11, 

πα απαδήητεπάεπι Ἰοπβθἰκα{ίγοπι 
Άοςο. ο, πε: ἀαίδ Τοὰ παπά Φολμ]αξ 
1η {οτύίασεη: Υρ]. 681. ω 419. 

465. εἰς ὅ κε ὮὈ15 ἀαίβ οἴνψα 
πό 6οπ]. Δοτ.: Ζα Η 91. 

456. 4ὔτ --- 614. 615. ταρχύσοασι, 
π1θ που Η 8δ. -- κασίγνητοί τε 
ἔται τε, πε Ζ 289. ο218. ---τύμβῳ 
τε στήΛλῃ τε: ναι. µ 14 τύμβον 
χεύαντες καὶ ἐπὶ στήλην ἐρύσαντες. 
-- τό Ὀϊδ θανόντων -- ὦ296. 9. 
γα]. 4 355. 

458 -- 4 68. 
459.αἱματοέσσας ψιάδας(παχ Η1ετ), 

Ἀπη]οι 4 6δ Β., εἴπε Υοτάεπαπρ 
4ε5 Ῥιαΐσειπ Καπιρίθβ. 

460. τιμῶν, 1πᾶεπι 6ν ἀαπιῖὸ Ετθ 
6.68, ᾱ. 1. απι ζα ΘΗΤΕΙΠ. 

461 -- «ὁ 86. 

Υ. 469--50Τ. Ῥαβτρεάοπ, γοηπ 
Ῥαϊτοχκ]ος ετ]ασί, ταξῦ βἴετ- 
Ῥεπὰά αΙαακος σαχ Ώαο]μο απ {, 

462. Υσ].Ζα Τ 156. Ώιε ΕτζἈπίαης 
Κελτί σζατᾶο]ς Ζα 490. 

468. ή τοι Ῥετεῖθεί ἆλςδ δέ 466 νογ. 
464. Βεράπων 4.1. Ὑασεπ]επίκες, 
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τὸν βάλε νείαιραν κατὰ γαστέρα. Λῦσε δὲ γυῖα" 

16. ΙΛΙΑΔΟΣ ΤΠ. 

4056 

Σαρπηδὼν δ᾽ αὐτοῦ μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῶ 
δεύτερος ὁρμηθείς. ὁ δὲ ΙΠήδασον οὕτασεν ἵππον 

ἔγχεῖ δεξιὸν ὤμον' ὃ ὃ ἔβραχε θυμὺν ἀίόθων. 
ἡ 2 2’ ο) 2 ’ / 9 Ν 2 Ε]ᾗ / 

κὰδ δ΄ ἔπεσ ἕν κονίῃσι µακών, ἀπὸ δ΄ ἕπτατο θυμός. 
τὼ δὲ διαστήτην. αρίκε δὲ ζυγόν. ἡνία δέ ὄφιν 4π0 

σύγχυτ’. ἐπεὶ δὴ κεῖτο παρήορος ἐν κονίῃσιν. 
τοῖο μὲν Αὐτομέδων δουρικλυτὸς εὕρετο τέκμωρ' 
σπασσόάµενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ. 

ἀίξας ἄπεκοψε παρήορον οὐδὲ µάτησεν. 

τὼ δ' (Ῥυνθήτην. ἐν δὲ ῥυτῆρσι τάνυσθεν' 4τδ 
τὼ ὃδ᾽ αὖτις συνίτην ἔριδος πέρι Βυμοβόροιο, 

ἔνθ᾽ αὖ Σαρπηδὼν μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῶ. 
Πατρόκλου δ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὺὸν ἤλυθ' ἀκωκὴ 

466. τόν πῖπιπιν ἆαξ Ἠε]αίιν ὃς 
464 απ{. --- νείαιραν πατὰ γαστέρα: 
τοι. Ε 6ὅδο. ΊΝεπη 4ετ Ί/ασεη- 
Ίαπ]κτ ααῖ ἄεπι Μασεπ Ιπ ἄεπ 
Ὀπίετ]αΙρ σείτοβεπ νητᾶ, 5ο Κοππίθ 
4ἱε ἸΜασεπρτϊείαης Ἅταπ]οπύ 5εἩΥ 
Ίου] βαῖη. 

466. αὐτοῦ 1Ἠπ βε1954, ἄοπ Ῥα- 
Ί1ΟΚ198. 

461. Ἐτεῖθε Ἠεπιβίοα: νο]. 402, 
δεύτερος πα Ζπη615, ΔΠ Ζπ6Ι6Υ 
Βήε]]ο. --- Πήδασον: 159 Π. -- 
οὕτασεν, αὈποϊομεπά τοπ ἆθπι σϱθ- 
πυθ]ίσίοι οὈταιιομ εδ ἔβαλε, 
1π αἱ]σεπιοίπεπι ΒΙππθ τετππἩ- 
ἀεΐαθ, πε Λ 40, ἀατοι πατε, [Αή- 
παπς.] 

468. ἔβραχε, 5ομτίο απἲ, πῖθ 
Έ. 969 νοπι νεγψππἀθίεη ΑίθΒ. --- 
Φυμὸν ἀίσθων, πο Ύ 408: νρ]. Ο 
252 ἄιον ἤτορ. ἀίσθω πχ 8η ἀ416β6Π 
Ῥείάςπ Ῥίε]]αῃ. 

469 Ξ- κ 165. τ 454. 
410. τὼ δέ, ἄῑε Ὀεῖάεπ 1οεμρέετᾶς. 

---τ διαστήτην {Γαιημτοη (ρτα]]{οη) 
88 εΙπαΠά ΕΣ. --- πρίκε δὲ Ἠῖ8 
σύγχυτ Ῥαγαβαιςβομεν Ἐο]σεβαί”, 
ἄεππ ἐπεὶ δή κτὲ. Ιδῦ 8π διαστήτην 
Ἀηζαβολ]]θ(βθῃ. --- πρίκε Κταςσλ{α, 
η Ἠ16Υ, 

4Τ2. τοῖο, αὈλᾶησϊσ σοη τέχµωρ, 
Ῥεβεϊο]πεί ἆἱθ σαπζε ρε[άλμτ]σ]θ 
Ἰμαρο. τέκµωρ ἆβ σορποµίο Ἐπάας 
εἶπος Ῥοβίοποπάςηπ Ζπβίαπᾶθς, πι] 

εὕρετο πιαςη {ο ααβ{απᾶ1σ: να. 
ὃ 915. 466, τα Ἡ 81, ἆ. Ἱ. ἄθπι 
βαὐζίς εἶπ Ζ1ε]. 

418 - κ 489. 1 981. Αθγπαείον 
εχρΠοαναπι. 

414. ἀἴξας, υδ]. ϐ 88 φασγάνῳ 
ἀἴσσων: εν ΑΡτᾶπβ πιο ἆθπι (415) 
Ρεποβεπεπ Ῥομπετίε Ἠευσα. --- ἅπ- 
έκοψε παρήορον, ναι. 6 8τ ἵπποιο 
παρηορίας ἀπέταμνεν, ᾱ.1. ει τεππῖθ 
ἀαάττοὮ, ἆαίς ει ἀῑε πε Ἀερεπ- 
Ῥέετά τας θα Ποολρίετάεα τετβίη- 
ἀεπάεπ 1μεῖπαῃ αὈ1εὈ., Ίθ6πθβ τοη 
ἀϊθεεῃ. --- οὐδὲ µάτησεν -- Ὢ 510, 
οιπε Ζα {επ]επ, να]. 8552 οὐδ᾽ 
ἀφάμαρτεν. 

4τ5. ὑθυνθήτην, ἄεσοπεαῖσ τα 
διαστήτην: ἆἀἱθ Ἰη{ο]σο ἆθβ διαστῆ- 
ναι βεμτᾶς Ζατ Ὠοεἱςββοὶ αἴθποπάσῃ 
Ῥίετὰο πατάς σεταἆο ᾳοτ]ο]ι- 
ἴοῦ, 5ο. ἀαῑδ αἷθ π]Ιθάος Εεχαάο 
πθῦον 4ἱο Ὠεϊεμεεὶ {παίεη. --- ἐν 
δὲ ῥυτῆρσι τάνυσθεν: ππὰ 1ΠηΏΘΧ- 
λα]Ὦ ἆετ Ζᾷσοα] βἰταβῖ 8ηπρ6θ- 
7066, ἆα ἀἴθβο γοχμεχ ἀἆαχο]ὶ ἆεπ 
Ὄρταηρ Ζαχ Βαϊζε Ζα Ῥοάεπ βοτίββεπ 
ππά νου γχῦ πατθπ. ῥυτήρ 1π 41θβ6Υ 
Ῥεάσιίπης πχ Ἠ16Υ, 

416. τὼ δέ Βατροάοι ππᾶ Ῥαΐτο- 
Κ]ο8. 
901. Ὁ 208, 

απτ. ἔνθ᾽ αὖ: σα Ε 1. 
[οι Ἠεπα]δο] -- 406. 

4τ8-- 480 -- Ε 16--18. 

--- Ἄνιαι- 

--- Ζποϊιος ἨἩσαπιβίομ -- Η 

-- 
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” ενα 2 ως ἔγχεος, οὐδ” ἔβαλ᾽ αὐτόν ὁ δ᾽ ὕστερος ὤρνυτο χαλκῶ 
"Πάτροκλος" τοῦ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρό, 480 

ἀλλ᾽ ἔβαλ᾽. ἔνθ᾽ ἄρα τε φρένες δα ἀμφ᾽ ἁδινὸν κῆρ. 
ἤριπε δ᾽, ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωὶς 
ἠὲ πίτυς βλωθρή. τήν τ᾽ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες 

ἐξέταμον πελέκεσσι νεήκεσι νήιον εἶναι" 
ς ὡς ὃ πρόσθ᾽ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυδθείς, 486 

βεβρυχὼε κόνιος δεδραγµένος αἱματοέσσηςο. 

ἠύτε ταῦρον ἔπεφνε Λέων ἀγέληφι µετελθών, 

αἴθωνα µεγώθυµμον. ἐν εἰλιπόδεσσι βόεσσιν, 

ὤλετό τε στενώχων ὑπὺ γαμφηλῇῆσι Λέοντος, 

ὡς ὑπὸ Πατρόκλω 4υκίων ἀγὸς ἀδπιστάων 490 
κτεινόμενος µενέαινε., φίλον δ ὀνόμηνεν ἑταῖρον' 

»Γλαῦκεπέπον, πολεμιδτὰ μετ’ ἀνδράσι, νῦν σε µάλα χρὴ 
αἰχμητήν τ᾽ ἔμεναι καὶ Βαρσαλέον πολεμιστήν' 

νῦν τοι ἐελδέσθω πόλεμος κακός, εἰ 8οός ἐσσι. 

πρῶτα μὲν ὕτρυνον 4υκίων ἡγήτορας ἄνδρας. 495 

πάντῃ ἐποιχόμενος, Σαρπηδόνος ἀμφιμόχεσθαι" 

αὐτὰρ ἔπειτα καὶ αὐτὺς ἐμεῦ περιμάρναο χαλκῶ. 

σοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα κατηφείη καὶ ὄνειδος 

481. ἔνθδ᾽ ἄρα τε (ἀαμῖπ) πο 
εΏθῃ. -- φρένες ἔρχαται μτὲ. ἆπβ 
Ἀνοτο]π{ε]] σοἀάτᾶησὃ 196, 5816] 
βοἩ]16ο[β6 ππι ἆάς ἀῑοὶζο (τοι 
Μπαβκο]αβετη ἀῑολί ΠΠΙΒΟΒΊΟΡΒΕΠΘ) 
Ἠοτα: τα]. ι 801 ὅθι φρένες ἤπαρ 
ἔχουσιν απᾶ ἁδινὸν κῆρ τ ὄ16. 
[Αηπαπς.] 

452---486 -- Ν 5989-- 598. 
481. ἀγέληφι, Ῥαῦν, σα µετελ- 

θών: νο]. ἕ 159. 
488. αἴθων σ]Ἀησεπά, γοη ΒΙπ- 

4ετΏ ποςἩ σ 512. 
489. «στενάχων ςἰδηποπά τον 

ανίατη απά Ὑγαῖ, ἀαί8 οχ πηθετ]1εσῖ, 
τρ. 491 μενέαινε. 

490. ὑπὸ Πατρ. 7 κτεινόμενος. 
-- 4υπίων ἀγὸς ἀσπιστάων --- ὅ41. 
598. 

491. µενέαινε παν το]] πο, 
ᾱ. 1. βοἨπαπρίε, ηΘΟΠ Ώασ]μο. --- φίλο» 
δ) ὀνόμηνεν ἑταῖρον -- Κ 555. 
Ώεν γετα]εϊομεραπκό εχριερῦ ἄῑο 
61εομαπας ὤλετό τε στενάχων ππᾶ 
ητεινόμενος µενέαινε. [Απμαηρ.] 

493. πολεµιστά Ἱπ Ῥρτᾶβρπαπίθπα 

Απιθίβ, Ἠοπιετε Παρ. ΤΙ. 9. 

ΨΙππο: θἤομβσος Κἄπιρίος, άασα 
αὐε]σετπᾶ μετ᾽ ἀνδράσι, πο Ν 461, 
ἐν ανδράσιν ϱ 964. --- νῦν σε μάλα 
χρή -- Χ 268. 

498 -- Ε 602. Χ 209. 

494. νῦν, πηῦ Ναομάταοκ απςο- 
ΏΟΊΗΠΙΕΠ 818 492. --- ἐε]δέσθω ἵπ 
Ῥαβείτετ Βεάειίαπρ παχ Ἠϊ6υ: 5εἳ 
Ῥεροελμτί, ουν ᾶπεδολς, ἀαπαῖζ Κοπ- 
ὑταβ]ετοπά κακός: πα 1’ 1Τ9. Π ΑΤ. 
-- Δοός: σα 499. 

496. Ἠπτεῖθα Ἡσαπικιοι -- Ζ 81. 
Κ 16Π. ΠΠ 68δ. -- Σαρπηδόνος ἆθτ 
Ναπιθ πό Ναομάταο]ς δίαῦὲ ἆθθ Ῥτο- 
ΠΟΠΊΕΗΒ ἐμεῦ: τα Η Τδ: ζαπι ἄαεποῦῖν 
νο]. Σ 90 νέκυος ἀμφιμάχονται. 

401. Βαχρεάοπ αρτῖολί απ !α]]ει- 
4ες ἸΜαῖεε Αο, αἱ οὗ, ϱν Κεῖπε 
Αππαης ἄανοπι Ἠᾶδία, ἀαΐς 61]απ]οῬ 
ΑΠ 4επιδε]ρεη Τασε (Μ 887 Ε.) ἆατο] 
εἶπθ Τοιπαπάπηρ Καπιρ{απ{ἁΠ]σ σο- 
πιαοβί σας, νσ]. ππύοη 609 Ἡ, 

498. καὶ ἔπειτα 8ποἩ ἵπ ἆθτ 
Έο]σα, αποΏ ϱρᾶΐετ ἨΟΟΧ, ν]ε β 60. 
ω 453. --- πατηφείη καὶ ὄνειδος, 

9 



94 16. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἡ. 

ἔσσομαι ἥματα πάντα διαµπερές., εἴ κέ μ ᾽άχαιοὶ 
τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα. 500 

ἀλλ᾽ ἔχεο κρατερῶς. ὕτρυνε δὲ Λλαὺν ἅπαντα«' 
ὡς ἄρα µιν εἰπόντα τέλος Θανάτοιο κάλυψεν 

ὀφθαλμοὺς ῥῖνάς 8’: ὁ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων 
ἐκ χροὺς ἕλκε δόρυ, προτὶ δὲ φρένες αὐτῷ ἔποντο: 
τοῖο δ᾽ ἅμα ψυχήν τε καὶ ἔγχεος ἐξέρυσ᾽ αἰχμήν. 5056 

ήυρμιδόνες δ᾽ αὐτοῦ σχέθον ἵππους φυσιόώντας. 

ἱεμένους φοβέεσθαι., ἐπεὶ Λίπον ἅρματ) ἀνάκτων. 

Γλαύκω ὃδ) αἰνὸν ἄχος γένετο φθογγῆς ἀίοντι" 
2 ’ / ον ο ϱ/ 2 2 ΄ ὠρίνθη δέ οἳ ἠτορ, ὅ τ) οὐ δύνατο προδαμῦναι. 
χειρὶ δ᾽ ἑλὼν ἐπίεζε βραχίονα: τεῖρε γὰρ αὐτὸν 510 

ἕλκος, ὃ δή µιν. Τεῦκρος ἐπεσσύμενον βάλεν ἰῷ 

τείχεος ὑψηλοῖο, ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύνων. 

εὐχόμενος δ᾽ ἄρα εἶπεν ἐκηβόλω ᾿ἀπόλλωνι: 
»αλῦδι, ἄναξ, ὕς που 4νυκίης ἐν πίονι δήµω 

π1ε Ῥ 5ὔῦθ, νο εἶπετ Έ6τβοπ, ψίθ 
µήνιμα ρα 968. 

499, ἤματα πώντα διαμπερές: να]. 
ὃ 209. 

600 «- Ο 4328. νεῶν ἐν ἀγῶνι 
Ἠΐεν πεπίσει σεπαι αἲς ἵπ ἀθί Ῥατ- 
β]]ε]είε]]ο. 

501 -- Ρ 5ὔ9, ἔχεο κρατερῶς 
Ἠα]ίε ἀῑοὮ είατκ, Ἠαἱ{ο πα ςκαχ 
βζωπά. -- ὄτρυνε Ας. πρατερῶς 
ἔχεσθαι. 

502 - 8ὔ6ὔ. Χ 9561, νρΙ. Ε ὔδδ. 
τέλος Δανάώτοιο: 7α Τ’ 909, 

508. ὀφθαλμοὺς ῥίνώς 8’, Αεο. ἆεΒ 
Ώθεοπάετεῃ Τεῖ]ε πας] µίν, πας] ἀετ 
τοτΠεχσεµεπάεπ Ἠεπάαηςσ παχ Ἠ16Υ, 
σαν Απάθιίιις ἆἀετ οεπατακθετὶς{]- 
ϱοπεη Μετκπημ]ε ες Τοὰάες: ἆεβ 
Ὠτοεποπάςεη Δηρ6ς ππᾶᾷ ἀετ ϱοβ]αβ' 
Ζαεαπιπαεη{α]επάεη Ναθεπβϊρει. --- 
ὁ δέ (ῬαίοΚκ]οβ) Τί βαίνων -- Ν 
618, ο. 7 65. [ὰΑπμαπρ.] 

ὤ04, ἐκ χροός απ8 ἆθπι ῶε1ῃο. 
--- προτί Αἀν. ἆβζτ. -- φρένες 4.8 
Ζνετολπ{αε]]: νβι. 481. -- αὐτῷ 
1Ἠτα βε]9Ὦαί, ἆετι Βρεεχ. --- ἔποντο 
σ]ειομεϊς τη] ἕλκε, ἆαππ ἀεν ΔΙΏ- 
βοπ]α{ς Ῥειάετ ΗαπάΙαηροι ΙΠ ΑΟΥ. 
ἐξέρυσε ὔθ0ὔ. 

ὤ0ὅῦ, τοῖο αὐλῆπαῖς γοηπ ἐξέρυσε. 
--φυχήν: γρ]. Ἠ ῦ18 ψυχὴ δὲ κατ᾽ 

οὐταμένην ὠτειλὴν ἔσσυτ᾽ ἔπειγο- 
μένη. 

ἵππους 
4ἱο ἄθθ «Βατρεάοῃ. 

607. Γεμένους φοβέεσθαι ετκ]άτί 
φυσιόώντας. --- Λίπον ἅρματ᾽ ἀνα- 
ητων Ξ- 8τΙ. Ώαπαει Πᾶϊίεπ ἀῑθ 
Ώοβεο ἆθξ ΒατρεᾶοἨ πας] ἀετι Έα]1 
ες ΈἨτακγἀθπιος ππᾷ ἆ465 Βαχρεάοῦ 
(ἀνώκτων) βἷεῖ Ἰβεπάνίθ γοπα Ἠ/8- 
σεη Ἰοβσεπιασοβί, πνοτοη ]εάος]α πϊχ- 
5επά εἶπο Απάθαζινς σθσεΡεπ 160. 

Υ. 608--559,. ἀἰαακοβ) ἀεροεύῦ 
Ζα ΑΡο]]ο απᾷ Ηοεί]απο εοἴπετ 
παπάς. 

608, ἄχος γένετ᾽, ψὶο Ν 41π. 4 
198. Λ 995. --- φθογγῆς Βέήπιπιθ, 
γοτζισβπαῖεο πι Βεσαρ ααξ ἀῑο 
ΚΙαπσίατθο ταπά ἆ4επ ΑΠεΚκ; ἆἀθ8 
Βρτοςλομάθη. [Απμανρ.] 

609. ὅ τ᾽ (τε) -- ὅτι τε πο]. 
510. λα, πα αἶἰομ Ετ]θίςῃ- 

ἴιαπς ἀαν Ῥεμπιεισθη Ζα βεπαβθη. 
-- αὐτόν 1ππ βο]βδί, ἴπι ἄθρεῃ- 
καί” Ζυπα Άτηῃ, 

511. ὅ αἱς ΟΕ]εκί ἆοι Ἁπικαπς 
απ βάλεν, νε Ε 961. τοῦ. --- ἐπεσσύ- 
μενον πας, τείχεος: ΥΕ]. Μ 988. 

619. ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύνων: νρ]. 
ΛΜ 984. ἀμύνων 4ε οοπαίιε, 

ῦ14. ποὺ ποἩ], -- Ζψθιίθ Ἠε- 
πηΙΡΗοἩ. 451. 

κκ ζωλ. «κ 



16. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἡ. 96 

εἲς ἢ ἐνὶ Τρούῃ" δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ᾽ ἀκούειν 516 

ἀνέρι πηδομένφ, ὡς νῦν ἐμὲ κῆδος ἑκάνευ. 
"ἕλκος μὲν γὰρ ἔχω τόδε καρτερόν. ἀμφὶ δέ µοι χεὶρ 

ὀξεύῃς ὀδύνῃσιν ἐλήλαται, οὐδέ µοι αἷμα 

τερσῆναι δύναται, βαρύθει δέ µοι ὤμος ὑπ αὐτοῦ" 

ἔγχος δ᾽ οὐ δύναµαι σχεῖν ἔμπεδον. οὐδὲ µάχεσθαι 550 

ἐλθὼν δυσµενέεσσιν. ἀνὴρ δ᾽ ὥριστος ὕλωλεν. 
Σαρπηδὼν «4ιὺς υἱός' ὃ δ οὐδ' οὗ παιδὸς ἀμύνει. 
ἀλλὰ σύ πέρ µοι, ὤναξ, τόδε καρτερὸν ἕλκος ἄκεσσαι. 

/ 2 ο , λ λ / 2; ο δρ ποίµησον δ' ὀδύνας, δὸς δὲ κράτος, ὄφρ' ἑτάροισιν 

πεκλόµενος 4υκίοισιν ἐποτρύνω πολεµίζειν. 525 

αὐτός τ᾽ ἀμφὶ νέκυι πατατεθνηῶτι µάχωμαι. 

ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ ὃδ) ἔκλυε Φοῖβος ᾽άπόλλων. 

αὐτίκα παῦσ) ὀδύνας, ἀπὸ. δ᾽ ἕλκεος ἀργαλέοιο 

αἷμα μέλαν τέρσηνε, μένος δέ οἳ ἔμβαλε θυμῶ. 

6150. εἴς ἵπ. ἀθτβε]ροα Βέε]]αμς, 
νε « 40, δύνασαι δέ, τας Νας]- 
ἀτπο].. γοχαηφεβίε]]{ ἴπη 6εσεπεαῦ7 
σα ἄεη ἴπι νοτπεγσθοπεπάεηῃ Πε]α[ίν- 
απ επίμα]θεπεν Ὑεγπιπίππσεη: 16- 
ἀεπία]]ς γεχπιασεῦ ἂᾳ: 2α β 58. --- 
πάντοσ᾽ ἄρετα]1η 1η τας ἀκούειν: 
Ζα ἆ 466. 4 91. ἀκούειν ταῖδ Ώαί.: 
Πεπιππάεπι αθεὂτ σεοεπ: ναι. 681. 
ϱ 385. ὃ τοπ. 

616. ὡς π16 Ῥομίθλή βἴολ παν απέ 
ἀνδρὶ πηδομένῳ απιὰ πιαε]έ τοπ ἀἱθ- 
βεπι α]]σεπιείπεη Βεστίβ ἀῑε Απ- 
ποπάπας απ ἀἱε εἴπσε]πο ἘΘΥΒΟΠ, 
πιο 7 3263. 

δ1τ. Ριε ετ]κ]άτεπάρο Απβζζμτυπς 
νοη ἐμὲ κῆδος κάνει πτη{α[δῦ 7161 
6Πεάεν: ἕλκος μὲν κτὲ. Ρ]8 δυσµε- 
νέεσσιν ππὰ ἀνὴρ δ᾽ ὥριστος ὕλω- 
λεν (591). ---τόδε Ἠϊθς, Ἠιηνγεϊβεπάἆ 
απ{ 4επ Αγτῃ. --- παρτερόν τς Ναοσᾖ- 
ἀτασκ απ. Βοβ]αίς ἀθΒ θἀαπ]θΏβ, 
ποταη 816Ώ ἀῑς {ο]σοπάᾶς Αποζζμσανς 
βολ]ιείεύ; σα ἀ 10. --- ἀμφί Αἀάν. 
τησα, ἄὈεχα]]. --- χείρ Ατπη. 

618. ὀδύνῃσιν ἐλήλαται 1505 τοπ 
Ῥομππιεχήεπ ἀπτολπρολμχέ, ἀπτο- 
ἄπππσεπ: ται. ὀδύνῃσι πεπαρμέδος 
ΣΕ 999: ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ᾖλ9 
ἀλεγεινή 4 3998, ππὰ βέλος Υοπα 
ΦοἈπιει” 4 269. 

619. βαρύθει παν 116υ, εἰαδῦ 4θβ 
εενδμηΙΙομεη βαρύνεται, οτ]αποῦ. 
-- ὑπ αὐτοῦ απίαν 4ο Ὑτκαπς, 
Ἰηέο]σο ἆ6τβε]ρεη (παπάς). 

690, σχεῖν Λου, τιο]λ{θῃ. --- µά- 
χεσθαι ἴπι Ψετμάλυπίς σα επι Ύοτ- 
Ἠοτσελεπάεπ: ἄρετπαιρυ Κάπιρίεῃ. 

651. ἐλθών, παςλἆσπι 16] Ἠ1π- 
ϱεραηρθἩς, 1π 4εΠ Καπιρέ. -- 
δυσμενέεσσιν αὈμᾶηπσίσ νοη µάχε- 
σθαι.--- Ἄπεῖες Ηεπιβίίς]ι -- 984. 

699, οὐδέ πε φμίάεπι, -- οὗ ἄεπ 
εἰσηθη. 

ὄρ8. ἆλλὰ σύ περ, πὶθ 4 608, 
αΌεν ἅαπ 4οοὶ πεπΙρβίεης, ἴπῃ 
ερεηεαία Ζα Ζεπβ, ἆθτ {ῆν Β81Ρθ- 
ἄοπ π]ομίς ἐπί. 

694. ποίµησον: νβ]. ὃ 68 εὔνησε 
γόον. -- ἑτάροισιν αρηἈηρῖὶσ τοη 
πεκλόμενος. 

626. Ὑσ]. 566. νέκυι πατατεθνηώῶ- 
τι, πῖθ κ 590. Ζ πι. 

ὅρη -- 4 48. 4ὔπ. 
658. 2ποῖζε» ΗεπιΙβ[ῖοἩ --- 4815. 
699. τέρσηνε: ἀ1ε8 Ἐταπβίάγαπι 

τερσαίνω πι Ἠ]6τ, πξ ἀπὸ ἕλκεος 
ρτᾶσπαπῦ: οπβοχπίο ἀπ Β]αν τοι 
46 ππᾶς, Ιπάθεπι 6ς 685 ουκεη 
ποεχάσπ. Πεί5: να]. 4 207. 
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96 16. ΙΛΙΑΔΟΣ ΠΠ. 

Γλαῦκος δ᾽ ἔγνω ᾖσιν ἐνὶ φρεσί. γήθησέν τε, 
) 3 

550 

ὅττι οἳ ὦκ' ἤκουσε μέγας δεὺς εὐξαμένοιο. 

πρῶτα μὲν ὤτρυνεν 4υκίων ἡγήτορας ἄνδρας. 

πάντ] ἐποιχόμενος, Σαρπηήδόνος ἀμφιμάχεσθαι: 

αὐτὰρ ἔπειτα μετὰ Τρῶας κίε μακρὰ βιβάσθων, 

Πουλυδάμαντ᾽ ἔπι Πανθοῖδην καὶ ᾿4γήνορα δῖον. ὅ5δ56 

ῥῆ δὲ μετ 4ἰνείαν τε καὶ Ἕκτορα χαΛλκοκορυστήν. 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
»Έκχτορ, νῦν δὴ πάγχυ Λελασμένος εἲς ἐπικούρων. 

οἳ σέθεν εἴνεκα τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης 

δυμὸν ἀποφθινύθουσι, σὺ δ᾽ οὐκ ἐθέλεις ἐπαμύνειν. 640 
κεῖται Σαρπηδὼν 4υκίων ἀγὺς ἀσπιστάων. 

ὃς 4υκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ σθέἐνεὶ ᾧ' 

τὸν ὃδ) ὑπὸ Πατρόκλω δάµασ᾽ ἔγχεῖ χάλκεος "άρης. 
ἀλλά. φίλοι, πάρστητε, νεµεσσήθητε δὲ θυμῶ. 

αἡ ἀπὺ τεύχε᾽ ἔλωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρὸν 

Υ. 680-- 565. ἄ1απΚκος ετΙππή- 
{οτί ἆῑε ΤἸγκῖετ παπά ΤτοῬχ, 
ἆαηπηπ Ἠεκίοτ Ζαπι Καπιρβ ππι 
Βατρεάοπς Ἰε6ἷοπεα, Ῥαΐτο]]οῬ 
4ἱε Ασολβᾶει ππᾶά ἆῑε Ὀθϊάεπ 
Α 1.8. 

690. Ὑρ]. 4 998. Θ 446. Χ 996. 
γήθησέν τε: 7α πο, 

681. ὅττι κτὲ. Ζα ἔγνω. --- οἳ Ὀεῖ 
ἄκουσε: Ζα 6156. ἈΝαοἩ ἆθπι Ὠαξῖν 
οἳ ἀετ ἀθπαῖζῖν ἀες Ῥατές. εὐξαμέ- 
νοιο 1η 5ο]Ὀείᾶπαϊσετ αΏεο]αίεν Κοπ- 
αὐγακίοη Περί ας επιροτα]αο Ψεχ- 
Ἠα]επῖς (ώκα) σαχ μαμα 
Ῥοδείπιπιδεν Πεχνου: σα ὅ 15Τ. 3 26. 
Κτ. ΡΙ. αἩ, 4, 1. 48, 6, 1. 

6828. Υβὶ. 496 Ε 
684. μετὰ Τρ. ἵπ ἀῑρ ΜΙ{{9 ἆοι 

Έτους, αὖΌει ὄδθ µετά ππι απἴζα- 
ΒιισΊπο, νγῖθ 1η α]εἶε]νου Βεάεπίαπσ 
ἔπι ὅδδ. -- μαπρᾶ βιβάσθων -- Ν 
309. Ο 76. 

δ9τ -- 3 9606 παπά βοηεί. 
ὤ88. δή ο{{θηδατ. -- λελασμένος 

εἴς, πο Ν 269. Φ ϐϱ9. 
699. τῆλε ὮὨἱ8β αἴης -- 

901. ὦ 9290. 
640. ἀποφθινύθουσι ἰναπβιαν πχ 

Παν, Ἱπίταπκ]ξῖν παχ Ἐ 648. --- σὺ 
δ᾽, απαρ]οτῖβο] σα σέθεν ΥΟΥΑΠΡΘ- 
β{6]]6, πγούάιχοἩ  ἀΐσβοτ αἀνοιβαίίνα 

ά 8Ι7. τ 

5456 

Φαΐζ πας ἀαοπι νοτπετσθπεπάθη Ἐθ- 
Ἰανεαῖ7 επςσ τετραπάεη ψητά: νι ἓ Ἰ - 
χοηπᾶ ἀπ....:; στα Ο 166. Ι 488. 
κ. οὖν ἐθέλεις Καππςῦ ἀῑο] πἶσολε 
επθεο]λ]Ιθίξεπ: να]. Ζ 628. 

δ41. πκεῖται ἵπ παοπάτᾶοκ]οπετ 
Ἀζεμαπσ τα πΙΚββππετη ΑΑΥΠάθ- 
ἴοη: νβ. Ε 461. 

645, δίκῃσι ἆπτοα Βεο]λ{ββρτῆ - 
6μ6, Ἀθομίερῆεβε, πι ΕπΙεάεῃ, 
σθέἐνεῖ ἴπι Ἐτίεσε αἱς Ηεετ[άμτον. 
ᾧ ἀῑθ ἵλτα οἶρπο. 

δ4δ. ὑπὸ Πατρόµλω δώμασ᾽: 2ᾳ 
Ν 484. Ὀπσονῦ]π]οι 196 οι Ῥαῖ 
ἀΐθεεν Κοπείτακίοπ ἀετ Ζαε8α{σ ἔγχεῖ, 
πᾶητεπά τπαπ ειπαχίοῦ: ὑπὸ 1Πα- 
τρόκλου -- ἔγχεῖ. --- χάλκεος Ὀθ- 
2Ι6Ἠἱ βἷο] απ ἆεπ επθιπεν ἸΓαβθπ- 
βοΏπαπο]. [Απμαπς.] 

ὄ44. φίλοι, ἀαπις πγεπᾶεί βἱο]ι 
Ἰαπα]ος απ ἀῑο ἰτοῖβομει Ηοετ[ήητος 
ἄρετπαιρί. -- πάρστητε [τοῖοῦ 
Άθτζα, Ζα εν Πθῖομο Βατρδάοπβ. 
--- νεµεσσήθητε δὲ Φδυμῶ, νε]. Β 
993. Ρ 964, Οοπ]. Αον.: θτπβί]ο]θ 
Επϊτήκζαης θιατθΙζο δισ]. 

6405, µή ἀαπί[α παν πο {, βε]Ὀ- 
εἰάπάῖσετ Απδάταοκ ἀαι Ῥθβοταπ]ς 
Ζαχ Μοβνίοταηπᾳ 468 νεµεσσήθητε, 
Υβι. Ρ 364. --- ἀεικίσσωσι δὲ νε- 
πρό» Ξ-- Τ' 26. 



αν 
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16. ΙΛΙΑΔΟΣ: ΤΠ. 9τ ' 

Μυρµιδόνες. «αναῶν κπεχολωµένοι, ὕσσοι ὄλοντο. 
τοὺς ἐπὶ νηυσὶ 8οῇσιν ἐπέφνομεν ἐγχείῃσιν. 

ὡς ἔφατο, Τρῶας δὲ κατὰ κρῆθεν Λάβε πένθος 
ἄσχετον. οὐκ ἐπιεικτόν., ἐπεί ὄφισιν ἕρμα πόληος 

ἔσκε, καὶ ἀλλοδαπός περ ἐών' πολέες γὰρ ἅμ αὐτῷ 550 

λαοὶ ἔποντ᾽, ἐν ὃδ᾽ αὐτὸς ἀριστεύεσκε µάχεσθαι. 
βὰν ὃδ᾽ ἰθὺς «{αναῶν Λελιημένοι' ἦρχε ὃδ) ἄρα σφιν 
Ἔκτωρ χωόµενος Σαρπήδόνος. αὐτὰρ ᾿ἄχαιοὺς 
ὥρσε Μενοιτιάδεω Πατροκλῆος Λλάσιον κῆρ' 

Αἴαντε πρώτω προσέφη, μεμαῶτε καὶ αὐτώ' 565 

».άἴαντε, νῦν σφῶιν ἀμύνεσθαι φίλον ἔστω, 

οἷοί περ πάρος ἦτε μετ ἀνδράσιν, ἢ καὶ ἀρείους. 
κεῖται ἀνήρ., ὃς πρῶτος ἐδήλατο τεῖχος ᾽χαιῶν, 

Σαρπηδών;: ἀλλ᾽ εἴ µιν ἀεικισσαίμεθ’ ἑλόντες, 
/΄ / » » ᾳ ΄ / 2 ιν 

τεύχεά τ΄ ὤμοιιν ἀφελοίμεθα., καί τιν εταίρων 500 

αὐτοῦ ἀμυνομένων δαμασαίµεθα νηλέι χαλκῶ.« 

ὡς ἔφαθ)., οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλεξασθαι µενέαινον. 

οἳ δ᾽ ἐπεὶ ἀμφοτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας. 

646. 4{αναών ΚΑΠΡΔ]6Υ ἄεποῖῖν Ζα 
κεχολωμένοι. 

δ4τ. τοὺς -- ἐπέφνομεν ϐΡεχ- 
εσείάδο]ιει Ἠε]ανραίΖ. 

848. κατὰ κρῆθεν, ὙΨὶθ ποςλ Λ 
688, τοπι Κορίο Ἠεταῦ, τοπ 
οῦθι Ῥ1ς Ππίθη, β8η7 απά δα. 
γρ]. κατ ἄκρης Ν Ττο. 

549. ἄσχετον, οὖκ ἐπιεικτόν -- 
Ἐ, 892, Ίοπθβ Ῥεσειοππεῦ ἄεηπ ἄταά: 
ἄροτπᾶ]γἱρεπάᾶ, ἀϊθβεε ἀϊθ Ώαποεγ: 
π]ολί οπστσνι ππαῬ]ᾶβ- 
αἲσ. --- ἕρ ρμα πόληος, πο ϕ 191. 

660. αὐτῷ 1Ἀτα 9ε]8ί, ἀθετα Αη- 
{ὔητεν. 

661. Ἐπείθι Ἠεπιϊεομ -- Β ὅτ8 
7161068 Η επη]βΏοἩ Ξ- Π 329». 7 460. 
Ῥ 861. ἐν δ᾽ Αάν. ἆἁπταπῖετ, 

502. βών Ῥί8 Λελιημένοι -- Μ 106. 
ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν Ξ- ω 9. 

ῦδ4. λάσιον κῆρ, πο Β 861, νρ]. 
4 189. 

506 -- Ν 46. πρώτω: ἀἱθ Ῥειάθη 
ΔΙ88 βἶπᾶ ἰχοῦπάεπι ἆἱδ δἰπζίσεη, 
4ἱ6΄ ῬαΐτοΚκ]οε Βηχεᾶεῖ. πουμὰ 

566. φί]ον ἔστω: πα 4 ὅτ5. 
δῦπ. οἷοί περ -- ἦτε πὶθ Ὀ6θ- 

5οπα {ζει 6Ώθεπ (ρεϊαἄθ), ᾱ. Ἱ. 
εΏεπβο ὑαρίατ, γγίε: ἆάβ ἄπησθ εἴπθ 

ῬτάάΙκα νε Βεεὔπππηπηπᾳ σα. ἆθπι 
Βαβ]εΚέ ἵπ ἀμύνεσθαι, 8ο ἀαῑθ γοτ 
οἱούπερ ἀα8 Ώεπιοπδίτα{ῖν Ίτῃ Αοοτβ. 
(τοίους) βἴεπεηπ Ἰγῆτάς, ἆαῑιθτ ἃας 
1ο]πεπᾶο. ῥτᾶακαΐχνε Ἀθτίναξ καὶ 
ἀρείους ἴπι Αοο. 

ϱρ508. κεῖται ᾿ἀνὴρ ὃς -- Ἑ 467, 

σα 541. -- ἀνήρ τις ηπο]μ{ο]ροπᾶ ος 
Αρροβϊῦίοη ἆθ5 Χαπιεπε: σι ἆ 194. 
-- ὃς ῬίβΒ ᾽Αχαιῶν -- ΙΙ 488, νο 
ἀϊοκο Ὑγοχίο ταῖξ Ἐθομέ νοη Ἠθ]έου 
σεβασί εἶπά, πάμτεπαᾶ βαχρεᾶοπ πας] 
ΛΜ 90 Β. παν αἶπο Βταβίπεηχ ἀετ 
Μαπετ Ἠοεταρτα]/[ςῦ. 

669, ἆλλ᾽ εἰ πεί Ορίαδῖν ἨΓαπβο]ι- 
βαΐ. πο ἄ 111. 222. « Τ4, ἵπι ΘΗΡΕἨΠ 
ΑΠΒΟΠΙΗ(5 αηπ ἆαρβ ἆθπ /απδοἩ νοι- 
Ῥοτείθεπάθ πεῖται ἀνήρ μτὲ. 

θθ0. ὤμοιιν ταῖς γετ]ᾶησεσύετ Ὁ]- 
πια: σα Ε 18. --- τιν (ἆ) πτ8Π- 
πε}. 

661. αὐτοῦ 1Ἠπ 5ε19ςῦ, Βα1ρθ- 
ἄοπ, αὐ]αῦ. επεῦ. αὐμᾶηρίσ γοη 
ἀμυνομένων: τα Ν πθθ. 

562 - ὢ 565. 
Υ. 508--θ48δ. Καπιρεί ππι βατ- 

ρεᾶοπε Ι,εἴς]θ. 
ὤθδ. Ὑσ]. τα 4 915. 



98 16, ΙΑΙΑΔΟΣ ΤΠ. 

Τρῶες καὶ Αύκιοι καὶ ἸΜΜυρμιδόνες καὶ ᾽4χαιοί, 
σύμβαλον ἀμφὶ νέκυι κατατεθνηῶτι μάχεσθαι 506 

δεινὸν ἀύδαντες' μέγα δ᾽ ἔβραχε τεύχεα φωτῶν. 
Ζεὺς ὃ) ἐπὶ νύκτ ὀλοὴν τάνυσε πρατερῇ ὑσμίνῃ, 
ὕφρα φίλω περὶ παιδὶ μάχης ὀλοὺς πόνος εἴη. 

ὦσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας ᾽ἀχαιούς' 
βλῆτο γὰρ οὔ τι κάκιστος ἀνὴρ μετὰ ἸΜυρμιδόνεσσιν. ὅτο 

υἷὸς ᾽άγακλῆος µεγαθύμου, δῖος Ἐπειγεύς, 
ὕς ῥ) ἐν Βουδείω ἐὺ ναιομένω ἤνασσεν 
τὸ πρίν ἀτὰρ τότε γ᾿ ἐσθλὸν ἀνεψιὸν ἐξεναρίξας 
ἐς ΠηΛῆ’ ἱκέτευσε καὶ ἐς Θέτιν ἀργυρόπεξαν: 

οἳ δ᾽ ἅμ᾽ ᾽Αχιλλῆι ῥηξήνορι πέµπον ἔπεσθαι στο 

Ίλιον ο ἐύπωλον. ἵνα Τρώεσσι µάώχοιτο. 

τόν ῥα τόθ ἁπτόμενον νέκυος βάλε φαίδιµος Ἕκτωρ 
χερµαδίω κεφαλήν: ἡ δ᾽ 
ἐν κόρυθι βριαρῇ: ὁ δ᾽ 
κάππεσεν. 

Πατρόκλω ὃ 

ἴθυσεν δὲ 

ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη 

ἄρα πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ 

ἀμφὶ δέ µιν Θάνατος χύτο θυμοραϊστής. ᾖὄ8ο 
᾿ ἄρ) ἄχος γένετο φθιµένου ἑτάροιο, 

διὰ προµάχων ἴρηκι ἐοικὼς 
ὠκέι, ὅς τ) ἐφόβησε κολοιούς τε ψῆράς τε᾽ 
ὧς ἰθὺς 4{υκίων. Πατρόκλεις ἱπποκέλευδε, 

586 ἔσσυο καὶ Τρώων; κεχόλωσο δὲ κῆρ ἑτάροιο. 

θά, 4ύκιοι απᾶὰ Ἰάυρμιδόνες ο]α- 
Β{ΙΒΟΗ σοβ{ε]]{ αἱ5 ἀῑε Πεγνονταβεπά- 
ϱὔεπ Ηή]ενδ]κεν ρερεπᾶρετ ἆεπ 
Έτοετη απᾶ ΑοΠάθγη. 

σ6ῦ. Ὑρ]. 626. σύμβαλον, Αοχ. ΠΠ 
«οὐ. πας Ἠ]6υ Ἱπίταπβ]δν, πα Πηῇ. 
µάχεσθαι, πο Μ 8τπ, νρἰ. ΙΙ πο. 

566. Εταίθς Ἡ επα]ββ/ο] τ- 5 401. 
667. δι, 1 19. ἐπὶ σα τάνυσε 

απᾶ  ἄπγοη αὐμᾶπσίᾳ ὑσμίνῃ. -- 
φύκτ᾽ νοπ οἶπθπ; νεγάππκαἰπάθη 
Νοῦα], πας ὁλοήν, π1θ 1 19, πΙςμί 
βεηοπάθς Βοϊννοτυ ἆαιτ Ναολμῦ, Ἠ1εχ 
Ἰπ βείηπογ Ῥοάεαίανς ετκ]ᾶτυ ἀπτο]ι 
5608. νο ὀλοὺς παο]λάτᾶςἷ]ο]ι ν1θ- 
ἀθτ]ο]ί στα. [Αππαπρ.] 

508. περὶ πας Ὠαίαν ἆθν Ώθτβοῃ 
(παιδί) αἱ ἀοσεπείαπᾶ ἀθβ Καπιρίθς 
ητχ Ἠϊ6χ, θοπεῦ ἄθῃΠ., 4οομ νρ]. ε 
910, ϱ 411. -- μάχης πόνος πα 
Ἠ]1οχ. 

669 5 οτ4. 

5τ0ο. οὔ τι πάπιστος: ]μ1{οἳ 8, 
ὅτο. Βουδείω, ἀθβεεῃ Τσο πῖοπό 

Ζα Ῥθετηπιθη 190, 
6τδ. τὸ πρίν’ ἀτὰρ τότε γ -- δ618. 

τότε γε ἆαπηπ πι ἀοσοπεαῦσ σα 
πρίν, σ1θ ο 2928. 

6Τ4. [κέτευσε ἵπ ἆθτ ΠἨϊαβδ πατ 
Ἠ16Υ, Κατι αἱ8 Ῥομα{216πεπάςθτ. , 
ο Θέτιν: σα 993. 

ὅτ6 -- 4:169. δ τα 
δττ. ἁπτόμενον φέπνος, πι Ίμῃ 

ἂπί ἀἱε στίθοεβΙβο]ιο Βθϊύθ Ἠπὔροτ- 
Ζ471εΏθη. 
518-580 --- 

ἐπὶ νεκρῷ -- Ρ 9800. 
δ8ι. Ὑρι. σα 608. φθιμένου ἑτα- 

ροιο οῬ]εἰκάνει Εαπεῦῖν 2 ἄχος. 
682 -- Ῥ28Ι απά ο 25τ. 
688, ἐφόβησε αποπιίβολου ΑΟΥ. 
684. Πατρόκλεις ἱπποκέλευθε: 

πα 90. ’ 
686, κεχόλωσο δέ Ὀοαστήπάοπά. 

οομ. 

419-414. πρηνὴς, 
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καΐ ῥ᾽ ἔβαλε Σθενέλαον Ἰδαιμένεος φίλον υἱὸν 
αὐχένα χερµαδίω., ῥῆξεν δ᾽ ἀπὺ τοῖο τένοντας. 
χώρησαν ὃδ) ὑπό τε πρόµαχοι καὶ φαίδιµος Ἕκτωρ. 
ὕσση δ᾽ αἰγανέης ῥιπὴ ταναοῖο τέτυχται, 
ἥν ῥά τ ἀνὴρ ἀφέῃ πειρώμενος ἢ ἐν ἀέθλω 590 

ἠὲ καὶ ἐν πολέμω δηίων ὕπο δυμοραϊστέων, 
τόσσον ἐχώρησαν Τρῶες. ὥσαντο ὃ ᾿ἄχαιοί. 
Γλαῦκος δὲ πρῶτος. 4υκίων ἀγὺς ἀσπισίάων, 

ἐτράπετ᾽, ἔκτεινεν δὲ Βαθυκλῆα µεγάθυμον. 

Χάλκωνος φίλον υἱόν, ὃς Ελλάδι οὐκία ναίων 596 

ὕλβω τε πλούτω τε µετέπρεπε ἨΜυρμιδόνεσσιν. 
τὸν μὲν ἄρα Γλαῦκος στῆθος μέσον οὕτασε δουρί,. 
στρεφθεὶς ἐξαπίνης. ὅτε µιν πατέµαρπτε διώκων" 

δυμέησεν δὲ πεσών' πυκινὸν δ᾽ ὄχος ἔλλαβ' ᾽Αχαιούς, 
ὡς ἔπεσ᾽ κ ἀνήρ' μέγα δὲ Τρῶες πεχόρυντο, 

στὰν ὃδ) ἀμφ) αὐτὸν ἰόντες ἀολλέες" 

600 

οὐδ᾽ ἄρ' ᾽4χαιοὶ 

ἀλκῆς ἐξελάθοντο., μένος δ᾽ ὑθὺς φέρον αὐτῶν. 
ἔνθ αὖ Μηριόνης Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστήν, 

4αόγονον 98ρασὺν υἱὸν Ὀνήτορος, ὃς «4ιὸς ἱρεὺς 

Ἰδαίου ἐτέτυκτο., Θεὸὺς δ᾽ ὣς τίετο δήµῶ" 606 

686. καί ῥ). ἔβαλε, πας ἄεὲ Αγρο- 
αίτορ]ιε ὅθα ἴδετραπρ ἵπ ἀῑοε Εχ- 
πΏη]απρ: νο]. τ8θ. Ρ681.705. Φθοι. 

58686 --- 4 ὅθ05. Ρ 916. 
6869. ὅσση --- τέτυκται ᾱ. 1. 8ο 

νγθῖό τεἰοἈῦ: νρ]. Ο 868. ---ταναοῖο 
ηἳτ 1162. 

590. ᾗν δα πψε]οπεα πᾶπι]Ις]. 
---ἀφέῃ, π]ομῦ σεδεμπῦ: Ἐν. ΡΙ. 58, 
1, 4, --- πειρώμενος αΏβο]αί : ϱ10Ἠ 
νθτασἈθπᾶ, νβι. Ο 969 σθένεος 
πειρώμεγος. 

691. δηῖων ὑπὸ θυμοραϊστέων --- 
2 990, εἴἶπε πᾶμετε Βεείίπιπαπα, 
4ἱ6 παχ σα ἐν πολέμῳ σελὂτε, α9ετ 
τι Απασμια[ς απ ἀαδ ἩεγΏατα ἀφέῃ 
ΕεάαοΒίέ: ππῖεν ἆετ Εἰπγτκαηᾳ, Ὦθ- 
ἀτᾶπσί νοῦ 4θη Εεϊπάθη. 

694. ἐτρώπετ᾽ παπάϊςα 816 πτῃ 
τοπ ἀετ Ε]πομί 688. 692. ΓΑπμαπσ.] 

695. Ελλάδι ἀῑε παπι Ἐεῖσπα ἀεβ 
Έοθ]ετς πεβὂτεπάε Τιαπάβομα. 

596. ὄλβω τε πΛλούτῳ τε --- ἔ 206. 
6 686. 

59τ. Ζπεῖίεν ἨοπιεβιοὮ --- 0528. 

698. στρεφΏείς πΙπαπαῦ ἐτράπετ) 
694 απξ. -- ὅτε Ῥίδ διώκων -- Ε 
66, Ζεπήραεύπππιαπσ σα στρεφΏθείς. 
κατέµαρπτε Ίπαρβ.: οΙηζαΠο]θὮ πι 
Βοσγι{ξ παχ, Φα]. Βαῦμσκ]6Β. 

609. πυκινὸν ἄχος: νρ]. 1 88 πυ- 
{ πινὸν ἀχεύων. 

600. ὡς Καιδα] ἆα[α: τα 1Π. [Απ- 
παπα. 

601. στὰν 516 ἴταίεπ, παο]άστι 
βἶθ 51οᾗ Υοηπ ἆοτ Ε]πολί ππασοψαπᾶς 
Παίίει: 594. -- ἀμφ) αὐτόν πα 
1πη ε]οςὲ, αππῃ 6ΙαυΚκος αἱβ αῑα 
Ἡααρίροτβοι. 

605. μένος δ᾽ ὑθὺς φέρον αὐτῶν: 
Ἐ, 506 μένος {ειρῶν ὐθὺς φέρον. 

6085. ἔνθ᾽ οὐ: 2.4 Ε 1. -- Τρώων 
Ῥτ8 κόρθθεήν Ξ--, 4 4ππ. 6 2ὔ6. 

604. ὃς ὈαβϊεἙῦ βἶεμ απ Ὀνή- 
τορος. 

606. σι. Ε Τ8. Ἰδαίου: Ζ6π8 
Ἠαξζο πασὮ ϐ 48 αἴποπ Ἠαίηπ ππᾶ 
Ἁ]ίατ απῖ ἆθπι Τάι. --- Φεός Ὀϊς 
δήµω -- Ε π8. Κ 88. 478. ΝΟ9Ι8. 
ξ ο06. 
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τὸν βάΛ᾽ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὕατος' ὦκα δὲ θυμὸς 
ὤχετ᾽ ἀπὸ µελέων., στυγερὸς δ᾽ ἄρα µιν σκότος εἶλεν. 
Αἰνείας δ᾽ ἐπὶ ἸΜηριόνῃ δόρυ χάλκεον ἧκεν: 
ἔλπετο γὰρ τεύξεσθαι ὑπασπίδια προβιβάντος. 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος" 610 

πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ᾽ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν 
οὔδει ἐνισκίμφθη.. ἐπὶ δ οὐρίαχος πελεμίχθη 
ἔγχεος' ἔνθα δ᾽ ἔπειτ ἀφίει μένος ὄβριμος ἄρης. 

[αἰχμὴ ὃδ᾽ 4ὐνείαο κραδαινοµένη κατὰ γαίης 

ὤχετ᾽, ἐπεί ῥ) ἅλιον 6τιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.] 6156 

Αὐνείας δ᾽ ἄρα θυμὸὺν ἐχώσατο φώνησέν τε". 
»Μηριόνη, τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα 

ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαµπερές. εἴ 6) ἔβαλόν περ." 
τὸν δ᾽ αὖ ἸΜηριόνης δουρικλυτὺς ἀντίον ηὔδα" 

»»Αἰνεία, χαλεπόν σε καὶ ἴφθδιμόν περ ἐόντα 650 

πάντων ἀνθρώπων σβέσσαι μένος. ὅς κέ 6ευ ἄντα 

ἐλδῃ ἀμυνόμενος' Δνητὺς δέ νυ καὶ σὺ τέτυξαι. 
εὐ καὶ ἐγώ σε βάλοιμι τυχὼν μέσον ὀξέι χαλκῶ. 

606. 607 - Ν 671. 619. 
609. ὑπασπίδια προβιβάντος --- 

Ν 803, σα Ν 168. [Απβαπς.] 
610-- 615 -- Ρ 5ο6-- 529. 
610. Υρ]. σα Ν 184. 
611. κατακύπτω παχ Ἠῖετ παπά 

Ῥ ὅοτ. 
619. οὔδει ἐνισκίμφθη π ατᾶς ἵπ 

4επ Ἐτάροᾶεηπ σαΏ οτί, Ιπάεπι ἀῑθ 
Κταίι ἆθρ πατε που πΙτκβαπι 
σεᾷαοΏῦ ψητά: να]. οὔδει ἐρείσθη 
Ἡ 145. --- ἐπέ Αάν. ἆαζα., ηα8ςΠ. 
--- οὐρίαχος πελεμίχθη, τρ]. Ν 448, 
21506τζ6, 

619. Ὑσ]. τα Ν 444. 
614. 616 -- Ν 604, δ06. Ὠίο Ῥεὶ- 
ἆεπ ἵπ ἆεπ Ὀθδρύεη Ἠαπάκολμτι[αι 
{οπ]οπάεη Ύετβθ εηζηα]ίεη παχ εἶπε 
Ἠιεάετμο]αηπᾳ ἀ4ε8 εΌει Εζᾶλ]έε. 

616. θυμὸν ἐχώσατο, πο Υ 99. 
617. ὀρχηστήν, Ῥιᾶρπαπί ῥρθ- 

βοΏ]οκίετ Τᾶπσοτ, πῖ γοτᾶςλί- 
Ἠο]απι Νερεπρερτίῆ: νρ]. Ὁ 961. 
Μ 9856 Ε. Π π4ῦ Ε.: εἶπο Ἠδηποπᾶς 
γετεροίαπρ ἆετ ρεβοἩ]ο]ίεηπ ἈΒε- 
περιηπσοηπ ἆθβ ἸΜοτῖίοπθς 611, πο- 
ἀπτο]ι ϱχ ἆθεηπ Άρθ6ες νετταῖθᾶ, πΒΟ] 
4εη ΑΙίἴεπ Ζπσ]θίοὮ πο] Απαρίθ]πης 

αα{ 4εηπ ἵπ Κτεία, ἄετ Ἡθιπιαί ἄθε 
Μετίοπθ», ἄὈ]οπεῃ ἸΓαβεπίμηΣ (πυῤ- 

ῥίχη). 
618. κατέπαυσε πας κέν πῦῶταάε 

ἀἶομ ΖατΒαπηοσεστασ]ᾗ{ παῦεη, 
ταῖς ἀεπι πασ]άτᾶοκ]ο] απ ἆλβ Ἐπὰςθ 
4ε6 ἄεάαπΚεπε σοβ{ε]]ίεπ διαμπερές 
(απά 2πατ) Εῆτ Ιπιπιθχ. Ώοεχ Απβ- 
ἀτπο]ς 180 βεψᾶλ]έ πς ΈῬεσασ απ 
ὀρχηστήν. --- εὖ πηῦ περ ὙΘΏἩ ὨΠχ. 
οἳ 9 83 Ν 254. 
620. Ζψεϊίες Ηεπιϊβθῖοα: τρι. 

410. Τιο56ϱ. 
621. σβέσσαι μένος πα Ἠϊεχ, ἆ1θ 

Τερεπεκταξί απβ]ὔφοπμαπ; 1πι 
εἰσεπί]οβμθη Βίηπθ αἰθμί ἀἆαάβ γος- 
Ῥαπα γοπι Ἐεπες, πἹθ γοτα /Ιπάθ. 
--- ὃς κε, ΠΟ πώ ἀικίτιρα αν, 
τη Κοπή. ἔλθη: τα 4 ῦδ4. [Απ 
παης.]| 

609, νὺ πιῖῖ Ιχοπίθ οΡίπον, ἆ οπ]ς’ 
10Η. Ζαπι ἀοἀαπκει Φᾧ 6608 4. 

609. εἰ --- βάλοιμι Ῥοδιηρεπᾶετχ 
ἨΓαπεομεαίᾳ. --- καὶ ἐγώ πο] 16, 
πηξ Βεζασ απ 618. ---τυχών Μἰο]ιύ 
{ὔν αἶομ, β]1ϊοΚ]1 ο]. -. μέσον 
αἰἰτυαῖν σα σέ, ᾱ. Ἱ. πι] ζζθη 1πΠ 
4αοπ Τ,οἱὮ, πο υ 806. 
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αἶψά κε καὶ κρατερός περ ἑὼν καὶ χερσὶ πεποιθὼς 
εὖχος ἐμοὶ δοίης., ψυχὴν δ᾽ "ιδι κλυτοπώλω." 6256 

ὧς φάτο. τὸν ὃδ᾽ ἐνένιπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός' 

»Λήηριόνη, τί σὺ ταῦτα καὶ ἐσθλὸς ἑὼν ἀγορεύεις: 

ὦ πέπον. οὔ τοι Τρῶες ὀνειδείοις ἐπέεσσιν 

νεκροῦ χωρήσουσι’ πάρος τινὰ γαῖα καθέξει. 
ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου. ἐπέων ὃ) ἐνὶ βουλῇ: ορ χὲρ μου» ] 650 

τῷ οὔ τι χρὴ μῦθον ὀφέλλειν, ἀλλὰ µάχεσθαι.' 
2 [κά 

ὧς εἰπὼν ὁ μὲν ἠρχ), ὁ δ᾽ ἅμ᾽ ἔδπετο ἰσόθεος φώς. 
τῶν δ’, ὥς τε δρυτόµων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὀρώφρῃ 

οὔρεος ἐν βήσσῃς' ἔκαθεν δέ τε γίγνετ᾽ ἀκουη: 
Έ ω Ελ .ω ων λ 2 / 
ὡς τῶν ὤὥρνυτο δοῦπος ἀπὺ χθονὺς ἐυρυοδείης. 656 

χαλκοῦ τε ῥινοῦ τε βοῶν τ᾽ ἐυποιητάων., 
νυσσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. 

οὐδ) ἂν ἔτι φράδµων περ ἀνὴρ Σαρπηδόνα δῖον 
ἔγνω, ἐπεὶ βελέεσσι καὶ αἵματι καὶ κονίῃσιν 

606 -- Ε 654. 4 440. 
621. καὶ ἐσθλὸς ἐών: 

Ρ18 ἀγορεύεις Ξ510 98ι. 
628. οὐ πας Ναολμάτασ]ς γογαησθ- 

ε]]{, παῖέτοι: Κκεποβγθαρς ταπη, 
ποὶιὂνε Ζα ὀνειδείοις ἐπ., Ῥαἷν 
ἀθς Μ1{{ε]ε, αἱς οἨ εἶπ Ῥαδεῖν {ο]ςεῃ 
βο]]ζε: πῖτ: απξ ΒομπιῶἩγγοτίε Ὠ 1. 
699 νεκροῦ, ἀθπι 465 ΒατρεάοἨ, 

αὈ]αβν. (απ. Ζα χωφήσουσι. Κτ. Όι, 
4, 19, 4. -- πάρος Ὠϊβ παθέξει: 
το]. ν4θῖ --ο 81, 7α Β 699. πάρος, 
Αάν. σᾳγοτ, εεο ἀῑο Τχουυ ααξ 
Ῥ]οί[εο ῬΒοεππιῶἨγγοτίε Ἠϊπ πείομεη 
πθτάεη, πᾶ]πθτό βἱοἩ ἆ4ετ Βεάειίαης 
ποη τΙε]πιεΏτ: σα 4 99. -- τινὰ 
πιΏΏ οΏθΘη τοη πΠΡΒ. 

6080. τέλος πολέμου, Υβ]. ΙΓ 991. 
Υ 101, θα 2169ἱ ἄθ 8 ΚτΙερεβΒ, 
Ἠϊος ἀἱθ Ἠπιίδομεϊάπης. --ἐπέων 56. 
τέλος (ΥΡΙ. µύθου τέλος: τα 88. 
1 66) ᾱ. 1. ἀῑε Ἐπίκομεϊάππςσ, ἀῑρ 
ἀπτοῖ ἨΓοτίο σεσθρεη πτά --- ΒΗπάες 
εἰαθὲ Ὀει εἶπετ Βοταίαπς, εἶπθ Τε- 
Ἀπάρτίο ἸΓεπάππσ αἴαζι ἆοτ ἆθπι 
εταῦεπ 6Πεάε οπἰβρτεοπεπάθα: ἐν 
ἐπέεσσι δὲ τέλος βουλῆς. 

651. μῦθον ὀφέλλειν ἆᾱ. 1. τῖο]θ 
Ὑοτζε πΙΘΟΠεΏ. 

655 -- 4 απὈ. Ο ὅδ9. Ἠϊετ 1βΐ 
4ετ Βίπη: Ῥεϊάθ ἆταπσθη π]εάθτ τον. 
[Αημαης.] 

πα 4 181, 
688. τῶν δ᾽, νοη Ῥεϊάεπ Ῥατίθίαη, 

ἄεπι Ψετα]είοῖἈ γοταηαθβε]6: σα Β 
459, α{β6ποτηπηΘΠ ἀπτοἩἨ τῶν 685. 
. δρυτόµων ἀνδρῶν αὉ]. ἄεπεῦ, αὉ- 
Ἠᾶπσϊςσ τοπ ὀρώρῃ, Κοπ]. ἴἵτι Ὑετ- 
σ]α]οῖι πας ὥς τε: Ζα Β 415. 

654. Ὑσ]. Β 4ὔθ. Ἠτεῦες Ηειηῖ- 
ϱὔ]ο] -- ΙΤ’ 54. 4 9π. | 99τ. Π πθθ. 
-- Έκαθεν νοη 6τη Ἠ6τ παῖῦ 
γίγνετ᾽ ἀπνουή εῑπάαεί οἵπ Ἡδτοατ 
ϱζα {0 ᾱ. 1. τογηϊπιτηῦ πια ἆθβεο]ῦα, 
πγοΏθὶ βἶολ ἆἀετ Ὠϊομίει αι  ἆεπ 
οαπἀάραπκυ ἆθςβ Ηδτεπάεπ βὔε]]{, σα 
Β 4ὔ6, απισεκε]τό τηλόσε --- ἔκλυε 
ποιμήν 4 46ὔ, τα Π 515. -- ἀκουή 
Ἰπ ἄθγ Πῖαςβ παχ Ἠ16Γ. 

696. ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείῆς ἵη 
ἀ4θτ ΠἨϊαβ παχ Ἠ16χ, - γ46δ. κ 149. 

6896. ιο {ο]σεπάεπ αρροβϊμνεπ 
6εποίῖγο σεΏεη πηβο]Ὦ τῶν 686 ἆἱθ 
Ῥεβοπάετη ἄεσεπείάπάθ απ, πε]οἈθ 
νοχζασφβγεῖεο ἆαβ (είδε ειτθρεῃ. 
--- χαλποῦ τε ῥινοῦ τε αἱ5 ἆεπ Ηατρί- 
Ῥεβίαπά{εϊ]επ ἀοτ Ἠδείππς, 

657 -- 3 26, τα Ν 14Τ. νυσσο- 
᾿µένων Ὀεσοσοπ αα[ξ τῶν 696: τθοὶ- 
Ῥτο]κεβ ἨΜεα. 

658. φρώδμων παχ Ἠϊ6υ, 5ο η ατῖ- 
1ο 11. 

689. ἔγνω πηῖῦ ἄν αἷς Ῥοΐεπβία]]β 
4ετ Ψετσαηπρεπ]αΙό: νο]. κ 84. 



45 16. ΙΛΔΙΑΔΟΣ ΤΠ, 

ἔκ κεφαλῆς εἴλυτο διαμπερὲς ἐς πόδας ἄκρους. 640 
οἳ δ᾽ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὀμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαι 
στοθμῶ ἔνι βροµέωσι περιγλαγέας κατὰ πέλλας 

ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει" 

ὡς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον. οὐδέ ποτε Ζεὺς 

τρέψεν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης ὕσσε φαεινώ. 645 
ἀλλὰ κατ αὐτοὺς αἰὲν ὅρα, καὶ φράζετο θυμῷ 
πολλὰ μάλ᾽ ἀμφὶ φόνω Πατρόκλου µερμηρίξων. 
ἢ ἤδη καὶ κεῖνον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 

αὐτοῦ ἐπ᾽ ἀντιθέω Σαρπηδόνι φαίδιµος Ἕκτωρ 
χαλκῶ δηώσῃ ἀπό τ) ὤμων τεύχε᾽ ἕληται, 6ῦ0 

ἦ ἔτι καὶ πλεόνεσσιν ὀφέλλειεν πόνον αἰπύν. 

ὧδε δέ οἳ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 
ὄφρ᾽ ἠὺς Δεράπων ΙΠηληιάδεω ᾽άχιλῆος 
ἐξαῦτις Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα γχαλκοκορυστὴν 

ὥσαιτο προτὶ ἄστυ, πολέων δ ἀπὸ ΘΒυμὺν ἕλοιτο. ϱ65 
Ἕχκτορι δὲ πρωτίστω ἀνάλκιδα Βυμὸν ἐνῆκεν' 

640. ἐκ πεφαλῆς πιῦ ἐς πόδας: 
το]. 2 8ὔ8.--- διαμπερές ἄδεντ παπά 
ἄρετ, νο]. Ν δ4π. 

641. οἱ δέ νοπ Ῥοϊάεα Ῥαχίείεῃ, 
-- ὁμίλεον ἑππιππθ]έεη 816 Ίπι 
Ἐαπιρίε, πηῦ περὶ, πίθ ω 19. --- 
ὡς ὅτε νε οἶππικ]. --- μυῖαι: 2α 
Ῥ 409. 

642. βρομέωσι, περιγλαγέας ππά 
πέλλας ηΙΤ Ἠ16Υ, --- κατὰ πέλλας ἃπ 
ἆσπ (ε{άβεη ἀπιπ6η, 

645 -- Β4Π1. 

Ύ. 644 ---666. Ἐπίβοπεϊιάυπς 
ἀπτοι ἆθ6αβ. Ἠσεκίοτ {]1ε]ς, 
πας 1ητη ἄῑο Έτους απᾶ ΤιΥκ1ογ. 

644. ἄρα α15ο, 641 αι{πεμπηεπά, 
γετβ]ε]οπορυπΚκύ ἴ9ε ἀῑθ ἀπαβ]ᾶβεῖσθ 
Ῥεπεραηᾳ. --- οὐδέ ποτε, 5ος 068. 
Ζετβ 180 ποςἩ Ίπιπιετ απΓ ἆθπι Τἀ8. 

646. Υα]. Ν 3. 
646. κατ᾽ αὐτούς, απέ βἷθ 5ε]- 

φ6χ, 4ἱ6 Κάπιρίεπάεη. 

641. πολλὰ μάλ᾽ 7α φράζετο, πθ 
Ῥ6ί µερμηρίζειν α 431. υ 10, -- 
ἀμφὶ φόνω Ιπρείτα[{ί 4ετ Τδΐπηρ. 

θ48. ἤ --- ᾖ (661) έγαπι --- απ 
ΙπάΙτοκίο Ώορρομταρθ. --- ἤδη Ὀ6- 
χοῖζα, βο{οτ{, --- καὶ πεῖνον Ἀ πο] 

46η Ῥαΐτο]]σε, πο ἆθπ ΒαγρθοάοἩ 
(Φα ἴσο]]ο8, βεϊσῦεί Ἰαἱ{θ). ' 

649. αὐτοῦ ἀαρε]οαῦ, οτκ]ᾶτί 
ἀπτοἩ ἐπ᾽ ἆντ. Σαρπ. ἂπξ ἄθπι 
(1μεῖρο . 4εβ) Βατρ., πθ 661. 4 
261. Ρ 996. 

6560 {, δῃώσῃ, 6οπ/. ἀπδήίαέυ. πθο]ι 
Αοτιαῦ ἴπι Ἡπαρίβαίο, πνῖο Β 4. 
Ώααθσεηπ πι Ζποαϊίεπ ἀΠεάςθ ἆθι 
Έχασε ἀει Ορίαΐζιν ὀφέλλειεν: ἄλπ- 
Ἠσ]εν Ἠ/εσβεε] θε Μοάπε: 808, 
σα Ι 945. -- ὀφέλλειεν αἲβ ὀφελ- 
σειεν ἀπτο] Αθιπη]αδίου, γῖε β 984, 
πηῦ πόνον, πῖθ Β 490: Β)] οἷε 
Ῥαΐτοκ]ο8, νβ]. 6656. [Απλαηρ.] 

65» 5 Ν 4ὔ8δ, | 28 υπᾶ  ἵπ 
46 04. 

063, ὄφρα, πας] ἆθτ νοἸιθτρθΊε- 
ἀεπ Εοτπιεὶ πηρενψδἩπ]ΙοἩ (βοπ8ύ 
Παπ πΙ αν), ΑὈδισλθεραχ{ά]κο] γα Ώ8ο]ι 

᾿ 4επ Ὑοτρεπ ἆεβ Ψετ]αησοπε: νρ]. 
ἆ 466. Ε 690. 7 961. 

664. ἐξαῦτις νοι πθπαθτῃ, 3 6Υ- 
πα], πῇῦ Βοζας αι 994 {. 

6ὔδσ. ὙΡι. Ε 691. πολέων πιῖ 
ΒΥΠΙΖ88Ι8, 

656. πρωτίστω, πῖθ ἀἴθβοι δδ5. 
Ώπος. 2πουοῦ νοὮ 4ετ Ε]αοΠέ 8ἶο] ρο- 
πυοπάθῦ Ἠαθίε. --- ἀνάλπιδα Βυμόν, 
νο ποςἩ 906. 



16. ΊΛΙΑΔΟΣ π. 48 

ἐς δίφρον δ᾽ ἀναβὰς φύγαδ᾽ ἔτραπε. κέκλετο δ ἄλλους 
Τρῶας φευγέµεναι" γνῶ γὰρ ἄιὸς ἱρὰ τάλαντα. 

ἔνθ οὐδ) ἴφθιμοι 4ύπιοι µένον, ἀλλὰ φόβηθεν 
πάντες, ἐπεὶ βασιλῆα ἴδον βεβλαμμένον ἦτορ 660 
κείµενον ἐν νεκύων ἀγύρει' πολέες γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ 

κάππεσον., εὖτ᾽ ἔριδα κρατερὴν ἐτάνυόσε Κρονίων. 
οὗ δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾿ ὤμοιιν Σαρπηδόνος ἔντε ἕλοντο 
χάλκεα μαρμαίροντα" τὰ μὲν κοίλας ἐπὶ νῆας 

δῶκε φέρειν ἑτάροισι Μενοιτίου ἄλκιμος υΐός. 666 

καὶ τότ᾽ ᾽άπόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 
υξὲ δ) ἄγε νῦν, φίλε Φοῖβε, κελαινεφὲς αἷμα κάθηρον 

ἐλθὼν ἐκ βελέών Σαρπηδόνα, καί µιν ἔπειτα 

πολλὺν ἀποπρὺ φέρων Λοῦσον ποταμοῖο ῥοῇσιν 
χρῖσόν τ᾽ ἀμβροσίῃ. περὶ ὃ 2 ἄ ἄμβροτα εἵματα ἔσσον' ϐ6τ0 

πέµπε δέ µιν πομποῖσιν ἅμα αραιπνοῖσι φέρεσθαι. 

66τ. ἐς δίφρον δ᾽ ἀναβάς ο ος 
999, να]. γ488. --- φύγαδ᾽ ἔτραπε: 
Θ 15τ ππά 96τ τηε (μώνυχας) ἵπ- 
πους. --- πέκλετο παῖῦ Ασοι ο. ΤπΠί., 
πο ὃ 97. 

668. ἀἄιὸς Ἱρὰ τάλαντα, να]. ϐ 
69 α. Τ2928, οἵη εἸππ]σπες Βι]ά Εἲτ 
ἄἱο Ἐπίκοπείάππσ ἀος Ζεπβ. Ὠῖε 
Ῥ]δίσΠομ 1ππ ετσταϊζεπᾶο Ἐ ατοΏί παν 
1ππα οἵηπ Βοψεῖί ἆετ ΕΙπνίτκιιπσ 
ἀ4θβ Ζευς, ἆαϊατ οι απο] ἀῑε απάθτη 
ΤΈτοει αα{οτἁάετῦ σα Βιεμεῃπ. [Απ- 
παπςσ.] 

659. οὐδέ πε φιωᾶεπι. 
66ο. βασιλῆα Βαχρεάοη. --- βεβλαμ- 

µένον ἤτορ, πι Ίεῦεη ροβολᾶ,- 
ἀῑσί, νετείησε]ίε Ὑγεπάιπςσ ἵπ επι 
Β]ηππο: ἆθ5 Ίιερεπα Ὀοετααρί, ἄθπι 
{ο]ρεπᾶεπ. κείµενον απέοχαοοτάποῦ. 

661. ἐπ᾽ αὐτῷ απ{ 1μπι 56108, 
ααξ βοἴπθπα Ιεῖρα, σα 649. 

6652. ἔριδα ἐτάνυσσε, Ψὶθ 4 896. 
πρατερήν ρτο]ερθῖδομ --- ρτᾶάκαδῖν : 
τοι. Ξ 9809. 

663. οἳ δέ, Ῥαΐϊτοκ]ος αππά ἆῑε 
Βείπεῃ. 

664. Ἐτείερ Ἠεπαϊς[ῖο] -- Σ 181. 
ρ 9Π. τὰ μέν, ἀθπιοπαίταίίν. 

Υ. ϐ666--688δ. Αγρο]]ος Εἄτ- 
8οτσο {ῆτ Βατρεάοσοπς Τεἱο]μο. 

666 -- Ο 950. Αποι Πες ψητά 
4ἱθ Απηγγεκεπηθῖῦ Άρο]]ος απέ ἆθπι 
Τάᾳ, (61Τ) οἵπα πγεΙίθγθς γοχαἈβσθ- 
ϱεἰσῖ: ζα 455. [Απμαηρ.] 

667. εἰ δ᾽ ἄγε Ίπι Ἐϊπραπσο ἆθτ 
Ἠεᾶο, πίεζ 516. µ 119. ψ 86, πο- 
Ῥαί ἆῑε δέ 6Ώθηβο βἴεμῦ, πῖθ πι 
Εππρᾶπςσ Ῥαί Ἰερπαίίεπ Έτασεη. --- 
φίλε, νο]. 4 86 διίφιλον: 8ο ντα 
ΏΠΣ ΑΡο]]ο Τοπ Ζ68 αηροτεᾶεί, πγαι] 
6ς ταῖς ἀεπιβε]ρεη 1π ἐπσεῦετ Ὑει- 
Ὀϊπάπησ ε{θβί, --- κάθηρον πῖῦ ἆορ- 
Ῥε]θεπα Ασοᾶἂβ. π8βο Απα]οσίο ἆθτ 
Ύετρα ἆθβ Ἰ/δβηεΗπΙΕΠΡ, νρ]. ζ224. 
Σ 845. Κ ὔπὸδ. Κτ. Ρι. 46, 18. 

668. ἐλθὼν ἐκ βελέων, νο]. 618 
ἐν βελέων ἀείρας, πασ]άθτι ἅτ 
απ5δ ἆθπι ΒοτειοἈ ἆοτ {ἄςθ- 
ΒΟΠΟΒΕ6 σεκΚοπιπιπεη 186, ταῖς 
ἀεπι Τούεπ. 

669. ὠποπρό ας Δάν. παν Ἠϊοτ 
παπά 679, αἱ Ῥτᾶροβίβοη παχ Η 884. 
---. ποταμοῖο ἆε8 Ῥκαπιαπάετ. Β8 
νητα Ἠϊεγ αβδο εἴπεο ΖπεΙ[αομε Ἠε- 
πηῖσιηπσ απθετβοβΙιεᾶςη, οἶπθ ΟΡ6ἵ- 
ΒΔοπΠοπετε απᾷ εἶπθ εοτσθἡ]εσοτο, 
γοῦ Ίεπετ 140 πει Ῥαῖ ἆθτ Απς- 
Γπμταας π]ομό πγεῖθετ ἄῑε Ἠθάς. 

670. ἀμβροσίῃ, Ἠϊει αἱ Βα19δ1 
ΡεάαςεΠμῦ, ναι. ὉὪ 186 Ε., πε]οπες 
4επ Πεϊοιπαπα νοτ ἀετ γοσφεραηᾳ 
αομἠίσεη 8911, ψῖο Τ' 88. --- περὶ 

ΙΒ ἔσσον -- ὦ 59, απο η 966. 

θΤ1.πέµπε δέ µιν παπά επίκθπᾶς 
1Ἠπ, ἆαπα πομποῖσιν ἅμα αρ. --- 
φέρεσθαι 1η6. ἆθβ Ζπεοκθε: ἀαίββἱθ 
1η της 81Ο ἵτασεπ, τσ]. 4564. 



44 16. ΙΔΙΑΔΟΣ ΤΠ. 

Ὕπνω καὶ Θανάτω διδυµάοσιν, οἵ ῥά µιν ὦκα 
Θήσουσ᾽ ἐν 4υκίης εὐρείης πίονι δήµω. 

ἔνθα ἓ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε 

τύµβω τε στήΛ] τε’ τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.' 676 

ὧς ἔφατ᾽, οὐδ'᾽ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν ᾽Απόλλων. 

βῆ δὲ κατ Ἰδαίων ὀρέων ἐς φύλοπιν αἰνήν. 
αὐτίκα δ᾽ ἐκ βελέων Σαρπηδόνα δῖον ἀείρας, 
πολλὺν ἀποπρὺ φέρων Λοῦσεν ποταμοῖο ῥοῇσιν 
χοῖσέν τ᾽ ἀμβροσύῃ, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ἔσσεν' 680 

πέµπε δέ µιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσθαι. 

Ὕπνω καὶ Θανάτω διδυµάοσιν., οἵ ῥά µιν ὦκα 
κάτθεδαν ἐν 4υκίης εὐρείης πίονι δήµω. 

Πάτροκλος δ᾽ ἵπποισι καὶ ᾽᾿ἄυτομέδοντι κελεύσας 
Τρῶας καὶ 4υκίους µετεκίαθε., καὶ μέγ᾽ ἀάσθη 686 

νήπιος' εἰ δὲ ἔπος ΙΠηληιάδαο φύλαξεν. 

ἦ τ) ἂν ὑπέκφυγε κῆρα κακὴν µέλανος ΔΒανάτοιο. 
ἀλλ᾽ αὐεί τε 4ιὸς κρείσσων νόος ἠέ περ.ἀνδρῶν΄ 
[ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην 

ῥηιδίως., ὁτὲ δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνει µαχέσασθαι’] 690 

ὕς οἳ καὶ τότε Θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἀνῆκεν. 
71 ’ ν ΄ ο τσ 2 / ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξας, 

672. διδυµάοσιν: νο]. Ἐ 251. 
674 Ε, -- 4ὔ6 1. | 

616 -- Ο 2896. 

677. βῆ Ρὶς ὀρέων -- 

678. ὙσΙ. 668. 
619-- 6085 - ὀθ9-- τὸ. 

γὝ. 684-697. Ῥαΐἰτοκ]οβ) νεγ- 
ἨᾶησηϊΙανο]]εν Επύβοβ]α[εαπά 
πειῖετο Τηαέαν. 

684. κελεύσας: ετ ρὶεὈί ἀεπι Αιι- 
{οπιράοπ ἀ4θεπ ὮΏ6ξεΠ] ταῖέ ἆεπι ασε 
Ζα Ίο]σθὮ, υᾶμτεπά 6χ Ζα Επ[5 τοι- 
ἀτίπσί. [Αππαπρ.] 

686. καὶ μέγ᾽ ἀάσθη -- ὃ 608, 
ν6ι. Ι 69Ἴ, απὰ νετ] (ἀαπα1ϐ) 
εἶπεν ατρεηπ Υατο]επάπηρ. 

686. ἔπος ΠΠ. ᾱ. Ἱ. ἄεπ Αιίτας: 
ϐ7 Π. 

687. ἦ τ᾽ ἄν ἵτααῃ ΙΠΙΠΙΘΥΊΙἨ 
νψΟΊΤ]. --- µέλανος Θανώτοιο: 2111 
Ἐτ]κ]άταπρ νρ]. τὸν δὲ σκότος ὅσσε 

Ο α5τ. 

πάλυψε 4 461, Θανάτου δὲ μέλαν 
νέφος ἀμφεκάλυψεν ΠΠ 8560. 

688 -- Ρ 1Τ6. νύος 1116. --- 
ἠέπερ ας εὖσθπ. 

689. 690 -- Ρ 1τπ. 118. ἀφείλετο 
4ετ σποππςομθ Α.οτ. πεῦεη ἆετα Ετᾶ- 
86εΗ8, ἵπ 4εν ΡαταΙ]ε]βζε]]ε Ῥαβεεπᾶσας, 
νθι] ἀοτί ἀετ α]σεπιεῖπο (εάαηκο 
απ8δ ἆετ οἴσπει Ετίαμταπσ ἆἀ8ε8 
Ἠθάεπάαεν αππαθθε]οας αρείταπ]ετί 
188. --- ὁτὲ δ᾽ Ιπᾶεβηϊίθβ Αάν., πγῖθ 
4 668 ἴπι ἀεσεπεαί” σα ἆθπι Ύος- 
Ἠετσεμεπάεη, οἶπ απάετπις]. --- 
αὐτός βο1θφέ, Περί ἀῑο Ιἀεπᾶς 
465 δαῬ]εκίς Ῥ6ῖ επσερεπσοβείσύεη 
Ἠαπά]πησεηπ Ἠθινοςσ, να: ἀἄβηπη 
ν]θάσχ, να]. Ο π2ὔ5. Χ 87. --- Ῥϊα 
Ῥεϊάθπ Ἠ]6ι ἴπι ΖΠΒΑΠΙΠΙΕΠΗΒΠΡΘ π- 
πα Ύουεε 689 Ε. ἔεμ]θη ἵπ ἆθη 
Ῥθαύεη Ἡαπάρολμτίίτθ. 

691. καὶ τότε, Αππθπάπηρ ἀ4θ8 
π]]σεπιοῖποη αὐεί 688 απξ ἆθεπ Ῥο- 
βοπάθιη Εα]]. 

692-Ξ Ε:10δ. 4 399, απο]λ 6218. 
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ΠΙατρόκλεις, ὅτε δή σε Δεοὶ Θανατόνδε κάλεσσαν;: 

Αδρηστον μὲν πρῶτα καὶ 4ὐτόνουν καὶ Ἔχεκλον 
καὶ Πέριμον Μεγάδην καὶ Ἐπίστορα καὶ Μελάνιππον., 696 
αὐτὰρ ἔπειτ Ἔλασον καὶ Μούλιον ἠδὲ Πυλάρτην' 
τοὺς ἔλεν, οἳ δ᾽ ἄλλοι φύγαδε μνώοντο ἕκαστος. 

ἔνθα κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἴες ᾽χαιῶν 
Πατρόκλου ὑπὸ χερσί᾽ περιπρὸ γὰρ ἔγχεὶ δῦεν' 

εἰ μὴ ᾽άπόλλων Φοῖβος ἐυδμήτου ἐπὶ πύργου Τ00 

ἔστη, τῷ ὀλοὰ φρονέων, Τρώεσσι δ ἀρήγων. 
τρὶς μὲν ἐπ᾽ ἀγκῶνος βῆ τείχεος ὑψηλοῖο 
Πάτροκλος, τρὶς δ᾽ αὐτὸν ἀπεστυφέλιξεν ᾽άπόλλων, 
χείρεσσ᾽ ἀθανότῃσι φαεινὴν ἀσπίδα νύσσων. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὺ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίµονι ἴσος, τοῦ 
δεινὰ δ᾽ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

Ψχάζεο, διογενὲς Πατρόκλεις' οὔ νύ τοι αἶδα 

σῷ ὑπὺ δουρὶ πόλιν πέρθαι Τρώων ἀγερώχων., 
οὐδ᾽ ὑπ ᾽4χιλλῆος, ὕς περ δέο πολλὸν ἀμείνων." 
ὡς φάτο, Πάτροκλος ὃ) ἀνεχάξετο πολλὸν ὀπίόσω, ἍἸΤ10 
μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου ᾽άπόλλωνος. 
Ἕκτωρ δ᾽ ἐν Σκαιῇσι πύλῃς ἔχε µώνυχας ἵππουο' 

698. Θεοί 5 κώλεσσαν -- χΧ29π. 
Θεοί Ἠϊετ απ΄ Βύε]Ι6 τοη Ζετς 688. 

694---696. Ζττ άΠεάεταπσ ἀθγ {ο]- 
σοπάεν ΑαζᾶμΙαπς νρ]. 6 274---:6. 
4 901---5. Μ 191---198. ο οως 
Ζα Ζ ὃτ. 

697. φύγαδε μνῶοντο 4δοῬέοπ 
αα1 Ε]ποβΈ: να]. φόβονδ” ἀγόρευε 
Ἐ 959, βοπεῦ µνώομαι παῖδ επεβῖν. 
. ὀθ8- τα. Ῥαξτοκ]ος Απ. 

βὔπτπι σθοσθη ἀῑορ Μααθι Ττο- 
188 π]Ιτὰ νοηπ Αρο]]ο σατᾶςκ- 
Φ6Υ1ΘΒΘΗ. 

698 -- ὦ δ44. [Απμαπρ.]. 
699 -- 1 180. Πατρ. ὑπο χερσί, 

Ἠ16γ βεητ αιβα]]οπᾶά αι αἸτμίγες 
Κοπεϊτακαοῃ. 

τ00. Ἐπαίος ἨεπιββίοὮ -- ὅ 546, 
ππειζεη: νο]. Λ{ 154. Χ 196. πύρ- 
Ύου, ἄεπ Τατπι ἄραι ἄθπι εκάϊδοπθη 
Τποτε: τα. Τ 149. 

πο». ἐπ᾽ ἀγκῶνος βῆ βθ{ζῖθ 61 
4ἀθπ Επί αα[ ἀεπ γοτδρταπρς 
ἀεχ Μαπεν, 4ά πο βἶθ 4η ἄθεπ Τατπι 
(πο) μα 

το8. αι. Ε 45Τ. αὐτόν 1Ἠπ βο]- 
Ῥ6ς, βε]θίσεπ, πιό Βοθσαρ απξ ἀαβ 
Τ09 τοπ ἴἨπι ἀθεαρίθ. -- ἀπεστυφέ- 
λιξεν παχ Ἠϊεγ ππά ὅ 168. 

τοῦ -- πτϐθθ. Ε) 498. Υ 44Π, απο 
Χ 908. 

τοθ. Ὑρι. Ε' 499. 
τ0Τ. χάξεο, πε ΕἘ 440. --- οὔ νυ 

Κεϊπεθποσρα ποἩ] (χοπΙφοἩ). 
Τ08. Ὑσ]. ὦ ὕδ4. πέρθαι Αοτ. Π 

πιθά. ομπεα ΒϊπάετοΚκα] απβθ περΏ- 
σθαι, Ἱπ Ῥᾶβείγει Βεάεπύαηα. -- 
ἀγερώχων απροβτ πι. 

το. οὐδ) αὐείσειπᾶ: 15 πΙοῬῦ 
οἵπτηκα]. --- ὑπ] ᾽Αχιλλῆος 5ο. δουρέ 
819 Τ08. --- ὃς περ πο]ο]ιθχ ἀος]ι, 
Ῥίς ἀμείνων -- Η 114. ὅ 101. 

10. Τα]. Ε 449. 
τ1ι1 - Ε 444. 
Υ, πι9-- 90. ΑΡρο]]ο 6Υγππη- 

{τετ Ἠοκίοτ ἆεπ Καπιρξσεσθη 
Ῥαΐἴτοκ]ος ααπ{σαπεἈπιθη ππἆἁ 
βοπτθοοκ{ ἀ4ἱο Αςλᾶςθτ. 

τ15. ἔχε ἵππους Ἠ1ε]{ 4ἱθ Ἐοβςθ, 
τηῖῦ ἀ4θπ ἨΟΒΡΒεΗ. 
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δίζε γάρ. ἠὲ µάχοιτο κατὰ κλόνον αὖτις ἑλάσσας, 
ἦ Λλαοὺς ἐς τεῖχος ὁμοκλήσειεν ἀλῆναι. 
ταῦτ᾽ ἄρα οὗ φρονέοντι παρίστατο Φοῖβος ᾽πόλλων ΤΙ 
ἀνέρι εἰσδάμενος αἰξηῶ τε κρατερῷ τε, 

᾿σίω. ὃς µήτρως ἦν Ἕκτορος ἱπποδάμοιο. 
αὐτοκασίγνητος Εκάβης, υἱὸς δὲ «4{ύμαντος. 

ὃς Φρυγίῃ ναίεσκε ῥοῇς ἔπι Σαγγαρίοιο" 

τῷ µιν ἐεισάμενος προσέφη «4ιὸς υἷὸς ᾽άπόλλων Τ20 

»"Έκχτορ. τίπτε μάχης ἀποπαύεαι; οὐδέ τί σε χρή. 

αἴθ᾽, ὕσον ἤσσων εἰμί, τόσον 6έο φέρτερος εἴην' 
τῷ κε τάχα στυγερῶς πολέμου ἀπερωήσειας. 

ἀλλ᾽ ἄγε Πατρόκλω ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους, 

αἴ κέν πώς µιν ἕλῃς, δώῃ δέ τοι εὖχος ᾽Απόλλων. τοῦ 

ὡς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν. 
Κεβριόνη δ᾽ ἐκέλευσε δαΐφρονι φαίδιµος Έκτωρ 

ἵππους ἐς πόλεμον πεπληγέμεν. αὐτὰρ ᾽άπόλλων 
δύσεθ᾽ ὅμιλον ἐών., ἐν δὲ κλόνον ᾽άργείοισιν 
ἧκε κακόν. Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κὔῦδος ὕπαζεν. τδθ 

Ἕκτωρ ὃ᾽ ἄλλους μὲν «{αναοὺς ἔα οὐδ) ἐνάριζεν. 

Τ189. δίζξε παι Ἠϊοτ. ---ἠὲ --ἡἦ 
οὔγιπη -- απ. --- μάχοιτο νθιζετ 
ΚἈπαρβί6. --- κατὰ κλόνον 71 ἐλάσ- 
σας: 86. ἵππους. 

τ14. ἐς τεῖχος 7 ἀλῆναι: νσ]. 
Χ 19. -- ὁμοκλάω ταῖς Αος. ο, 1Π1. 

Ὅπατ Ἠϊετ, πας ἴπε ὦ 119. 
17. Ασίω, γοτεοΒΙεάςα τοῦ ἀεπι 

Ἠγτίακ]άεπ Αεἶοε: Β 83π. 
τρ Ε 956, 6956. 1. 82, 
τοι. οὐδέ τί σε χρή Χ6εΙπεβ- 

πες ἀἆοςὶ πϊαπιξ ϱ5 ἀῑτ, 86. 
ἀποπαύεσθαι. 

ποθ, ὅσον Αςςι ἆες Νεαίταπα Ῥεῖτα 
Κοπιραταῦν: Κτ,͵ Ρι. 48, 16, Ἱ. 
ἤσσων απᾶ φέρτερος ποη ἄοι Μαοὶνί- 
αὔε]]απρ. 

τρ9. τῷ Ὀἱ8 στυγερῶς -- φ 974. 
ϕ 98: νο]. Επ6Ἡ χ τ8. φ 969: ἆά8 
Αἄν. στυγερῶς πἩΣ Βπ ἀἱ θα ο, ἀνταῖ 
Βίο]]οηπ. τάχα ἵπ ἀετ Ώτομπης νεῖ- 
Ῥππάεη πηῖῦ στυγερῶς, απξ ϱτατ- 
ϱΊσο Ἰ6ἴβο ἆᾱ. 1, σα ΑοἈπενετα 
Ὀπλο]], γγεϊςῦ απ{ 41ε Εο]σε δεῖπου 
σοποππἈγίίσθι (ἀποπαύεαι) Ηαπά- 
Ίππς: ἆαππ πιὔτάο ϱ8 ἀῑτ Ῥα]ὰ 2α 
βοἩπποτοια πμοί] σοτοῖοποῃ, ἀπί[β 

ατα ]είζέ νοπι Καπιρίο σε]αδεεη Ἠακί, 
ᾱ. 1. 16 πῶτᾶς ἀῑοἩ 68 8οππετ 
Ὀβίβει Ίά956Ἡ. --- ἀπερωέω . παχ 
Ἠάετ. ᾖτατ ραηζεπ ῬΏτομαπς τε. 
Ο 8549 8. 

Τ24. ἔφεπε πρατερώνυχας ἵππους 
-- τὸ», νρ]. Ε 929. . ἐφέπω, 18 
ηΟΕΠ ὀ 926, ἴταπβιβαν: ἔτοῖ]ρο 8ΘΏ 
β6ερεῃ. 

ποδ. Ὑδι, Η 8Ι. δώῃ δὲ, η 
εήαβ]βομοτ Ῥζε]]απσ σα ἔλῃς, οπῖ- 
Ἠᾶ]ς ἀῑοε Ῥεάιπσεπάο Υοταιβδεῦσαης 
ἀαξϊτ. 
τθ -- Ν 2899. Ρ85, αὖτις είν 

γοταπε, ἀα[Β 6χ απο] τοτῃες 8ἶο]ι ἴπα 
Καπιρέσενῦμ] Ὀεί[απᾶ, νῶητεπᾶ ϱτ 
ἄοομ πας] τοῦ ααξ ἀεπι Τατπι πι 
εἸκαΙεεποπ Τ]ου εἰαπά. 

τοτ. Κεβριόνῃ Ἠεκίοιε Ὑ/αρεπ- 
Ίοπ]κετ: 6 918. [Απμαης.] ηῄ 

Τ28. πεπληγέµεν ριᾶσπαπί: νβ]. 
Β 364 

τος. το. 
Υ. τδι--ττθ. Πεκίοτ απ Ῥα- 

ἔτο]κ]ος ἵπι Καπτρῖ; ]οΐσίοτοι 
εχ]οσί Κεῦτίοπεε; Καπιρξαπι 
ἆοβφθη Ἰ6ίσ]ο, 

-- 
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αὐτὰρ ὃ ὁ Πατρόκλῳ ὄροος πραερβμουφαῷ ἵππους. 

ΠΙάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν ἀφ᾿ ἵππων ἅλτο χαμᾶξε 
σκαιῇ ἔγχος ἔχων' ἑτέρηφι δὲ Λάζετο πέτρον 
µάρµαρον ὀκριόενθ”., 
ἧκε δ᾽ ἐρεισάμενος, οὐδὲ δὴν χάξετο φωτός, 
οὐδ) ἁλίωσε βέλος, βάλε ὃδ᾽ Ἕκτορος ἡνιοχῆα 
Κεβριόνην., νόθον υἱὸν ἀγακλῆος Πριάμοιο, 

ἵππων ἡνί ἔχοντα, µετώπιον ὀξέι Λᾶι. 
ἀμφοτέρας δ᾽ ὀφρῦς σύνελεν Λίθος., οὐδέ οἳ ἔσχεν 
ὀδτέον, ὀφθαλμοὶ δὲ χαμαὶ πέσον ἔν κονίῃσιν 
αὐτοῦ πφόσθε ποδῶν' ὁ δ' 
κάππεσ᾽ ἀπ᾿ εὐεργέος ΔΑ Λίπε ὃ᾽ ὀστέα θυμός. 

τὸν δ᾽ ἐπικερτομέων προσέφης, Πατρόκλεις ἱππεῦ' 
μῶ πόποι, ἦ μάλ᾽ ἐλαφρὸς ἀνήρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾶ. 

ὕν οἳ περὶ χεὶρ ἐκάλυψεν' τ8ῦ 

Τ40 

ἄρ 2 39 -” 2 ἀ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς 

Τ4ῦ 

εἰ δή που καὶ πόντω ἐν ἰχθυόεντι γένοιτο. 

πολλοὺς ἂν 

πὸδ. αι. σα Ι 99. 
184. [Αηπαπρ.] 
Τ9δ. Ετεῦος Ηειαϊαξῖομ --- ι 499. 

ΠΜ 980. --- ὂν σοθε]ηπέ νου ἀετι α- 
αρτὔπσ]οπεη. σοι. --- περὶ π]ῦ 
ἐκάλυψεν απι]ι]11{6 ἆ. 1. πππβρ8- 
ηΘη Κοππΐθ, 

π86, ἐρεισώμενος, αΏεο]αῦ πιο Μ 
4ὔΠ, 5ἳο] απ {βζθπα πιαπᾶ. --- οὐδέ, 
τος, βοάε]ηίετ ἨπάκΙ]ρθ τοι ἆθπι 
πγαρτὔπρΙσΒεπ δήν, πῖδ χάζετο 
φωτός: υπὰ πῖολῖ Ίπησθ Πες 6τ α) 
νος ἀεπι Μαππθ (Πεἰκέου), 4. β.τος 
οἵπα ΊἨπι πο{οτῦ. (πό άθτι Μζ6ίη) 
σα Ἰμῖρο --- εἵπ ραχαἰακβοίιεν Ζτ- 
βαΐ5 παπα νοτμεχσεποεπάθη: οπε παῖό 
ἀθπι Απο Ίαπσο απ{ δἷοι γανῦεἩ 
2τι 148861. 

ποτ. ἁλίωσε ἵπ ει Π188 πα Ἠϊον, 
ἰαηβδίν: 11 ππηβοηςῦ, το], 
Ν 410 ἅλιον ἀφῆκεν. 

τ98. ὠγακλῆος 8π8 ἀγακλέείοος. 
τ8θ. Ετεύθε ΗοπηεΜ]ο] Ξ Θ1ι, 

Ζηγεϊίθι: να]. 495. ἔχοντα, νᾶμχοπά 
6ς Παπάμαδίε, {ΠἨτία, --- µετώπιον 
Αά]εκ Ην Ζᾳ ἡνιοχῆα: ΣπΙΡοπεη ἀεπ 

’ 

Άπσεπ ἆ. 1. ἵπ ἆετ ἄερεπᾶ ἆετ 
ἸΝ8βδεππγαχΖε]. 

Τ40. σύνελεν ταβίο Ζ4β8ΠΙΤΩΕΗ, 
7θταπαείςολῖθ. --- οἳ ἔσχεν Ἠ1ε1{ 
1Ἠπα (Κερτίοποβ) απβ, πιἀρείαπά. 

κορέσειεν ἀνὴρ ὕδε τήθεα διφῶν, 

Τ41. χαµαί Ρ18 κονίῃσιν Ξ- Ε ὔδδ. 
Ν 611. 

Τ45. Ἐπτεῖες Ηεπι]βί]οὮ «- χ 4, τρ. 
Υ 441, Ἰπείνεε Ξ-- Μ 58ὔῦ. µ 418. 
αὐτοῦ 498911 ϱὖ, παῦ ἆθι πᾶπετθη 
Εντκ]άταπρ πρόσθε ποδῶν. 

Τ45δ. Ὑρι. Μ 586. µ 414. 
τ4. γεὶ, 6 649 ππὰ χ 194, 

τ4ῦ. ῶ πόποι ἦ µάλα, πῖθ φ 109. 
---ὡς κτὲ. βδἱρείθπάϊσοτ Ααλταί, 4ετ 
ἀα8 γοτπετσεπεπάε Ὀτύεϊ] πποβἰγἰοχξ: 
πΙιοσοπαπᾶῦ 6τ»βίοῃ κορᾶροτ 
βοἩνΙησί. εν βΒατκαβπιαβ ἀ0Γ 
ὙΠοτζε Ῥετα]λόὸ ἀατααξ, ἀαίς Ῥαΐτο- 
Κῑοβ ἀ4επ ππ[αΙν]]Ίσενπ Βίατζ αἱβΒ 
εἶπο π]]κήτ]μολε Ἡαπά]απς απᾶ 
Αιβῆπ[ς 4εν σεπαπάὐμεῖῦ Ἠ]πβζε]]6. 
[Απμαπσ. ] 

46. εἰ δή που νρ]. ϱ 484, Ε9- 
ϱεοἴΣ6 σατ οἶπα. -- καὶ πόντῳ 
ΑαοἩ πι Ἰσετε, παῖῦ Ώεζας απά ἐν 
πεδίω Τ49. 

ταπ. τήθεα διφῶν, Ῥειᾶο ἸΝοτῖθ 
παχ Ἠ16Υ. Ὠίο6 Απβδίετα πολύ αἱβ 
Ρεμκαίεκεε, 5οπᾶετη αἱθ Νοίΐβρεῖβε: 
να]. ὃ 968, ἄα]ιον κορέσειεν: Κδπηζθ 
4ετ Ηπηροτ βΜ1]]οι; 68 Αἰπά 
Θολ]ῇεν σοάαολἈῖ, πο]ο]ο γοβοΒ]α- 
σεη αιι{ Ώοῖποι 966 είρθη ππά 
ἀπτο]ι ἀἄῑε Νοῦ σεΖπαησεη πθγάεη 
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νηὸς ἀποθρώσκων., εἰ καὶ δυσπέµφελος εἴη, 

ὡς νῦν ἐν πεδίω ἐξ ἵππων ῥεῖα κυβιστᾶ. 
ᾗ δα καὶ ἐν Τρώεσσι κυβιστητῆρες ἔασιν." τοο 

ὡς εἰπὼν ἐπὶ Κεβριόνῃ ἤρωι βεβήκειν 

οἶμα Λέοντος ἔχων. ὃς τε σταθμοὺς κεραΐζων 

ἔβλητο πρὺς στῆθος. ἑή τέ µιν ὤλεσεν ἀλκή: 

ὡς ἐπὶ Κεβριόνη, Πατρόκλεις, ἆλσο µεμαώς. 
Ἔκτωρ δ᾽ αὖθ' ἑτέρωθεν ἀφ᾿ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε. κδδ 
τὼ περὶ ἸΚεβριόναο Λέονθ᾽ ὣς 
κά ..- 

δηρινΌήτην. 

ὥ τ) ὄρεος κορυφῆσι περὶ κταµένης ἐλάφοιο. 
ἄμφω πεινάοντε. μέγα φρονέοντε µάχεσθον' 

ὡς περὶ Κεβριόναο δύω µήστωρες ἀντῆς, 
Πάτροκλός τε Μενοιτιάδης καὶ φαίδιµος Ἕκτωρ, Τ60 

ἴεντ᾽ ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέι χαλκῶ. 
- 

σα ποἶοπετ Ναμταης το ΖαΒβαοπί 
Ζα πεἩπιεῃ. 

Τ48. νηὸς ἀποθρώσκων, πεγαζίο, 
ἄθπι διφῶν ππθρτσεοταπεῖ. -- εὖκαί 
σεβεἴσίζ αποἩΠ. δυσπέµφελος πτ 
Ἠ1ογ, ῬαΏ]εκύ -πόντος. 

Τ49. ὡς νῦν κτὲ. Ὀεστϊπάρπάρι 
Ὑειρ]εἴσβεβα (2. 

τ5οο. ή δα ἵτααη α1ΑβοΟ. 
Τδ6Ι1. βεβήκειν, Ἐ]αδαΡΕ. τοῦ 4εχ 

πηγετζῆσ]οι οἰπίτείεηπάεηυ Ἠαπά- 
Ίπηςσ. Ἐν ππῖ]] βἶοἩ εν Τμεῖοπο απᾶ 
4ετ Ἠββίπηπσ ἆεβ Κερτίοπες Ὀθ- 
πιβομβίρεπ. 

Τ63. οἶμα Λέοντος ἔχων, να]. ὦ 
9659: οἶμα ἐπιρείμς, ἀῑο 5ὐἴτπιΙβδεπθ 
Ῥεψεσιπα, πας ἄετ ἆαῑξ Ἠαπρίετ 
απέ βεῖπο Βοετΐζε ἸοββσεμΙθ[οί, αβο: 
νο δἵπ Τιόπα ἀατααξ Ἰοβεσμῖε[αεπἀ. 
--- σταθμοὺς κεραΐζων, ψῖο Ε ὅσπ. 
[Απραηρ.] 

Τ68. ἔβλητο Ῥοσεϊεηπεῦ ἀῑο ἆθπι 
οἶμα ἔχων γοταπβσε]μεπάε Ηαπα]πηρ: 
ἀαβ Τιοβευβιε[βεη απῖ ἀ4επ ἄορπετ 
146 4ο Έο]σο ἆει Ψειναπάπηρς. --- 
πρὸς στῆθος, πο 4 108. Ο 250. --- 
ξή τέ µιν κτὲ. εἶπ αεἱυείᾶπάϊσετ 
Ζαβαΐ7 απ[βετ ἆατ νοτπετρεπεπάεπ 
Κοπαίτα]ίοἨ, 1π πγθ]οβθπι 4ος ΑΛοτ]βθῦ 
ὤλεσε σποπαῖδοἩ ϱἰθἩί. ἑή ἆἀἱθ 
εἴσηο, Ὑρ]. Λ 46. 

Τῦ4. μµεμαώς παῦ απα]]επάςε 
1ᾶησο ἆοτ Ρααπι]άπια," νο Β 818. 
Ν 19π. Υετρ]εϊοπεραπκὺ Ιδῦ ἆῑθ 

αὐὔτππῖεο]πο Ῥεπεσαπρ ας ἡγιῖταπς 
465 Καπιρ{εῖ{ετβ (μεμαώς). Ὠῖθ ει- 
παπάπησ ἆθβ ΤΌπεη πιοβν]ετί πατ 
εεἴπεη ζογηΐσεη Αποτι, απο] β6ἴπθ 
βοΏ]ιε[β]ῖοπα Ὑατπϊιοβύαηπσ 160 Ἰαῖη 
{ῆτ ΡαΐτοΚ]ο5 σε]ζεπάετ Ζτρ. 

πο. Ὑρὶ. πα 1’ 39. 
τῦθ. δηρινθήτην Λοτ.: Ρεβαππθη 

ἄεπ Καπιρί. 
τότ. πταµένης Ἱπ Ῥενεἰίρεάει- 

ἴαηπς: ἄετ ἨΙτβοὮ 166 π]ολῦΏ γοπ ἆθπ 
Τ,ὔψεη «εἰθεῦ ετ]οσξ, εοπάθτη γοη 
1άσενπ, απᾶ ππι ἀ4επ ἴοῦ τογρείαπ- 
ἄεπεπ εγλεὈῦ εἶοι ἀετ Καπιρί: τσ]. 
1:99: 

Τῶ8. πεινάοντε Κα1β8], μέγα φρο- 
φέοντε (σ1ε 4 9065 νοπ Εβεγπ), 
πιοάα] τα μάχεσθον. 
τοθ 8. δύω µήστωρες ἁθτῆς, σα 

4 958 απᾷ ΤΙ’ 116, πας Νασπάταςσ]ς 
εεαίς ἀετ οἰπξα οἶχοι ΑπίηαἈπιο ἀθ8 
ΒαΏ]ε]κῦθ τώ απΒ Τὅθ, βοψ1θ ἀῑθ το]]- 
»ζθπαάίσο. Βοποππππς 4ετ Ῥεϊάεη 
Ἠε]άεπ ἵπ 760, τα εἩτεπᾶετ Αδ- 
Ζ6ΙεἨπαης 4θιφε]θοιι Ὀθίπα Ῥεσίππ 
4ἴ6φ6οβ Ῥοάθιίβαπιεη Καππρίθβ. Όα- 
ἀατο] 180 οἶπο Ατὸ Απακο]αζἩ γοτ- 
απ]α[δὲ, Ιπάθπι Ὀθι περὶ Κεβριόναο 
τόθ οἶπ οἰπίασπες Ύατραπι ἆθ8 
ἸΚάπιρίεπθ νονεομιερίο, ποτ πα 
αὖος Τ61 οἶπο ῬοποϊοἈποπάθτο Ί/θη- 
ἆππς αἰπίτι δε, νγε]ο]ο ἀῑοθ Καπρί- 
Ῥορίεχ Ἠεχνογπθῦί, 

τοι «5 Ν σοι. 
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Ἕκτωρ μὲν κεφαλῆφιν ἐπεὶ Λάβεν, οὐχὶ µεθίει" 
Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν ἔχεν ποδός' οἳ δὲ δὴ ἄλλοι 
Τρῶες καὶ «4αναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην. 
ὡς ὃδ᾽ Εὗρός τε Νότος τ’ ἐριδαίνετον ἀλλήλοιιν τοῦ 

οὔρεος ἐν βήσσῃς βαθέην πελεμιζέµεν ὕλην, 

φηγόν τε µελίην τε τανύφλοιόν τε κράνειαν, 

αἵ τε πρὸς ἀλλήλας ἔβαλον τανυήκεας ὄξους 

ἠχῆ Δεσπεσίῃ. πάταγος δέ τε ἀγνυμενάων, 

ὧς Τρῶες καὶ ᾽Αχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι Βορόντες ττο 

δῄουν, οὐδ) ἕτεροι μνώοντ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο. 
πολλὰ δὲ ἹΚεβριόνην ἀμφ) ὀξέα δοῦρα πεπήγειν 
ἰού τε πτερόεντες ἀπὸ νευρῆφι Θορόντες, 

πολλὰ δὲ χερµάδια μεγάλ’ ἀσπίδας ἐστυφέλιξαν 
µαρναμένων ἀμφ) αὐτόν: ὁ δ᾽ ἐν στροφάλιγγι κονίης Ττ 
κεῖτο μέγας µεγαλωστί, Λελασμένος ἱπποσυνάων. 

ὄφρα μὲν ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκειν, 
τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε ἥπτετο, πῖπτε δὲ Λαός' 

τ62. Ἰπεῖνες Ἠεταϊςβο] --- 0116. 
κεφαλῆφιν Ξ- πεφαλῆς, Ῥατίνετ 
σεπεᾶν, σε]ὂτυ ζα Ὀείάεη {ο]σεπ- 
4επ Ὑετρεπ, ἆαπετ νοταπσθεία]]ζ. 
Α]9 ΟΡ]εκέ 2α Λλάβεν 1860 Κεβριόνην 
σα ἀεηκεπ, ϱΏὈθπδο 7Ζα ἔχεν Τθδ. 

68. [Απμαπρ.] 
Τ64 -- 3 448. ν 
πθδ. Ὑσ]. Υεχρι. Απ. Π 416 Ἡ. 

ἐριδαίνετον, ποἰίθιέθγη πας Τη, 
ΏἩσ Ἠ16Υ. 

τθτ. φηγόν κτὲ. Αρροβίξίοπεπ ἆθβ 
Τηµα08, ἀῑε βίπρα]ατε Ἰο]]ε]ςήν, πνῖθ 
ε 64. --- τανύφλοιον η Ἠῖαι, πι 1 ὃ 
ρ]αἲζετ (αἰσεπ]ομ σοςίτεςκ{οτ) 
Ἠϊπᾶςε: ἆἄεπ Ίαπσευ Βἐάπιπιοη 488 
Κοτπε]κτεοβραιπηθβ 160 οἶπο απί- 
{111 σ]αΐίο Ἠϊπᾶο οἰσθηθϊπα]1ο]μ. 

Τ08. ἔβαλον βποπ]εοἩεχ Λο. ---τα- 
νυήκεας, βοπβΐ ΠΊΥ γοπι Βομνγουῦ, Π16Υ 
Ίαησσοεςίτες]ςζ, 

π69. Επείες Ηοπιϊαβο]ἡ -- 20». 
Ν 884. πάταγος δέ τε ἀγνυμενάων 
βο. ἐστί, ραταζα]ςῦεοπεν Εο]σαβαία: 
τρ]. Ν 288. 

ττο. τπι -- 1Τ0. τι. Ψετσ]είῖο]ιβ- 
Ῥραπ]ζ ἀαβ ἀαἰῦδο είπα ΖΠβάΠΙΠΙΘΗ- 
ΒΕΡΟΙΑ. 

Ττο. πολλά παἩ]ταῖο]ῃ. --- ἆμφ) 
πδομσοε{ε]]{ο Ῥνᾶροβίδίοη, 1Π ]οἸκα]θτ 

Α.1Θ158, Ἠοπιοις ΤΗα8 ΤΙ. 3. 

Ῥεαειπίαπα. --- πεπήγειν, Ὀομτίθη 
51ο] 611, 66. ἐν χροῖ, να]. Ο 816. 

ττδ. Ναι. Ο 815. 
τπα. [Αημαπρ.] 
ττδ. Υσ]. ω 89 ππᾷ Φ 608. µαρνα- 

µένων σε]Ὦῦτυ βοψοΒ] Ζα χερμάδια, 
νθ Ζα δοῦρα ιπᾶ ἴοί πτο ἔ,, ἆθηη 
4ἱ6 58η Ῥομι]άεταηπςσ Ἰαῦ ἆθπ 
Ἄποοκ, ἀάς αἱ]σεπιοῖπο δῄουν πτι 
Ζα. βρθοϊαΠβίετεπ απά ἄῑο οἴ[τισε, 
νιε]εείθίσο Τμᾶδσκεῖί ἄετ ΚἈπιρίθη- 
ἄθη σα γεγαηβοµαα]Πο]εῃ. --- ὦμφ) 
αὐτόν: αππι 11π βο1056, αἱθ ἆθπ 
ΜιιεΙραπκύ ἆθβ Καπιρίες, ΄Ίοκα], 
σγίο πττο. 

Ττθ Ξ- ω 40. μέγας µεγαλωστί, 
φῖε ηΟςἩ ὅ 26, τσι. σα Η 89, οι 
2αβαΐσ "ἄοεχ εἴπεη στοί[βεη Βαππι 
Ἠιηὸ πα γεταπεσοβαιΠσμαῃς. --- 
λελασμένος Ῥετβ. ἀθβ ἀαιειπάθεη Ζι- 
βίαπάθε: ἆεν Εῆχ ΙΠΠΠΙΘΕ ΥΘΙσΘΒΒΕΠ 
Ἠαῦ, ΠΙπΠιετ πσοάεπΚαπά. -- 
ἱπποσυνάων, ΡΙατα], πγῖο πος] μ 801. 

Υ.τττ--828. Β16σ ἆετΑολᾶςγ, 
Ῥαΐτοχκ]ος ἀτιπσῦ τοη πηθπεπι 
γοτ απ {815 απηπὔεχ ΑΡρο]]οβ 
Ἠϊ]ίο ἆαπτον Βαρηποτδρος παπά 
Ἠεκ{οτ. 

τπτ -- 6 68. ὃ 400. [Απμαπσ.] 
πτα - 6 07. 4 86. Ο 919. 

4 



90 16. ΙΛΙΑΔΟΣ ΠΠ. 

ἦμος δ᾽ ἠέλιος µετενίόσετο βουλυτόνδε. 
καὶ τότε δή ὁ᾽ ὑπὲρ αἶσαν ᾽χαιοὶ φέρτεροι ἦδαν. τΤ80 
ἐκ μὲν Κεβριόνην βελέων ἤρωα ἔρυσσαν 
Τρώων ἐξ ἐνοπῆς, καὶ ἀπ᾿ ὤμων τεύχε᾽ ἕλοντο. 
Πάτροκλος δὲ Τρωσὶ κακὰ φρονέων ἐνόρουσεν. 
τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε Θοῷ ἀτάλαντος "άρηι. 

σµερδαλέα ἰάχων., τρὶς ὃ᾽ ἐννέα φῶτας ἔπεφνεν' τοῦ 

ἆλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίµονι ἴσος, 
ἔνθ᾽ ἄρα τοι. Πάτροχλε, φάνη βιότοιο τελευτή" 

ἤντετο γάρ τοι Φοῖβος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 

δεινός. ὁ μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὖκ ἐνόησεν' 

ἠέρι γὰρ πολλῇ κεκαλυμμένος ἀντεβόλησεν' τος 
στῆ δ᾽ ὄπιθε, πλῆξεν δὲ µετάφρενον εὐρέε τ ὤμω 
χειρὶ καταπρηνεῖ, στρεφεδίνηθεν δέ οἳ ὅσσε. 
[τοῦ ὃ) ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην βάλε Φοῖβος ᾽άπόλλων' 

ἡ δὲ κυλινδοµένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὑφ' ἵππων 

ττθ --- ιὅ8. µετεγίσσετο ἨιπᾶῬετ- 
σης, «Ιολ πεϊσίς:τ6|.μὸδ12.Κ2ὔ3. 
--- βουλυτόνδε Ζαπι Β{16τ8Ώ5ΡαΠ- 
πθη, Αἱ5 Ῥοσεϊεπηπης ἀ4θβ Βεῖετ- 
αΏεπάε: πα απ ἀἴεεσεη Ῥεϊάεη Θ{ε]- 
επ. ἸΝἈπτοπά ἆῑε ΖαειιρεεΙπιπππης 
τπτ ἀῑο σαη76 7616 απι[α[εί, νο ἁῑε 
Βοπποθ τηϊὔεη απι Ηϊπιππεὶ εἴεβί ἆ. 
1. ἄεπ Μ{δίασ παπά ἀῑε ετδίε Να σἰιπι]ῦ- 
ἑαρεγαῖξ, Ῥεσεϊολπεῖ ἀῑε Ἠϊει σεσε- 
Ῥεπε ἆαπ Ζαἴεραπ]έ, πο ἀῑθ Βοηπθ 
εἰο] αὐπᾶτίς πεπάεί, ἄεπ Βερίπη 
ἄοσ ερᾶίετεη Ναολπηϊζζασκζεῖζ. Βεῖάε 
Ζαϊ(ρεεΙππππάπσεπ Ὀεβπάση 516 80 6Υ 
1η οἶποπῃ παπα {]ὅβραχεν Ἰλ1άετερταςἨ 
τηῖξ {86 Η., πο Ὀετεῖίς ἀει Εἰπίτϱί 
ἀθαε ΜΙ{ζασς απ εΏθη ἀϊεδεπα θομ]αοΠί- 
ἴασε Ῥεπιομ{εῦ 10. 

τθῦ. ὑπὲρ αἶσαν, πὶο 7 Α8τ. Ρ 
891, πο Πησπισε[ϊου π]τά κάρτεϊ 
μαὶ σθένεῖ σφετέρω: ἆῑδ εδε]βῖε]ς 
ᾱ. 1, Ζεα5᾽ Ι]ε Παίο 1Ἠπεπ Ὀετεῖῖε 
4ϊο Νιαεάετ]ασο Ῥοβπαπα{, ἆεγ 5ἱθ 
ολ αὖΏεχ ἀπτοὮ 1μπτεο σεεεϊσετία 
ΤαρΜεχκαῖζ ποε]Ὦ εηίσορεη, ἀοσῇ πας 
{ήχ ἆ4θπ Απσοηομεις, ἆθππ εο[οτί 
(πβτβ) νο]]πιομί εἰοὮ Ζει ΊΝ1]]ο. 
-- φέρτεροι ἄὈετ]ερεῃ. 

Τ81. ἐκ σα βελέων, Τ85 πᾶμεχ Ῥθ- 
εΠπωπιί Τρώων ἐξ ἐνοπῆς. 

τβὂδ, Ετείος Παπϊβίο]ι -- Ρτ14, 
σηθἷζθρ -- Η 129. 

Τ88δ. κακὰ Ρἱ5 ἐνόρουσεν -- Κ 486. 

Τ84. Ἐτεῦες Ἠειηϊβίῖοἡ -ᾱ- Ε 456, 
2Υε]ίες -- Θ 916 απᾷ κοπεῦ. [Αή- 
παησ.] 

Τ86. σµερδαλέα γοτ ἄθπι ἀϊραπι- 
πη]θγίοη ἰάχων, ψὶο Ε 902. Υ 9856. 
χ 81. --- τρὶς δ᾽ ἐννέα κτὲ., ἀ4ῑθβε 
σεπα]ίσεη Τπαΐοη τατ ΥετἩειχ- 
Ἰσπαπσ ἀεε Ἠε]άεη πππαίε]ραχ γος 
βοΐπεπι ΤοᾷςῬ. 

τ8θ6. Ὑσ]. Ζα Τ05. 
τετ. Ὑσι. Η 104. 
Τ89, δεινός ρτλάϊκαξῖν, αἩ τη εὑτίςο]ι 

Ῥοεάσαίξαπιει Βίθ]]6: αἷς ἀετ Γατολῖ- 
Ῥαχε ἀοΐί, ἀεχ 1ππι ἄεπ Τοὰ Ὀτασμίθ. 
- ὁ ῬαΟΚΙ05, τὸν Αρο]]οῃ. --- 
πατὰ κλόνον σα ἰόντα, πὶθ 6ἵ Ἠεχ- 
Ἀηδοτ1θ6, 

τοῦ. ἠέρι -- κεκαλυμµένος: γρ]. 
Φ 549. ΙΓ 968Ι 

τθΙ. στῆ δ᾽ ὄπιθε-- 4 191. Ρ468. 
τ99. χειρὶ παταπρηνεῖ - ν 164. 

199, τ 4061. --- στρεφεδίνηθεν πχ 
Ἠϊος, ἀτε]ιίθι εἰοα απ Ἰχρε], 
εοἩπιπάα]ίεπ, Ῥραταακζῖδεηθυ 
Εοἱβεκαῖᾖ. 

Τ98. τοῦ αθιᾶπσίσ ΥΟΠ κρατός. 
[Απῃαηρ.] 

Τ04. καναχὴν ἔχει σα 106, ἆασα 
ποσσὶν ὑφ᾽ ἵππων: νρβ]. Β Τ84. 
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αὐλῶπις τρυφάλεια. µιάνθησαν δὲ ἔθειραι 

αἵματι καὶ κονύῃσι. 
ἱππόκομον πήληκα µιαίνεσθαι κονίῃσιν. 

τοῦ 

πάρος γε μὲν οὐ θέµις ἠεν 

ἀλλ᾽ ἀνδρὺς θΘείοιο κάρη χαρίεν τε µέτωπον 

ῥύετ᾽. Αχιλλῆος' τότε δὲ Ζεὺς Ἕκτορι δῶκεν 
5800 ᾗ κεφαλῇ φορέειν, σχεδόθεν δέ οἳ ἠεν ὄλεθρος. 

πᾶν δε οἳ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος, 

βριθὺ μέγα στιβαρὸν κεκορυθμένον' αὐτὰρ ἀπ᾿ ὤμων 
ἀσπὶς σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερµιόεσσα. 

Λῦσε δέ οἳ θώρηκα ἄναξ «4ιὸς υἱὸς ᾽πόλλων.] 

τὸν δ᾽ ἄτη φρένας εἷλε, Λύθεν ὃδ᾽ ὑπὸ φαίδιµα γυῖα, 806 

στῆ δὲ ταφών' ὄπιθεν δὲ µετάφρενον ὀξέι δουρὶ 
ὤμων μεσσηγὺς σχεδόθεν βάλε «4άρδανος ἀνήρ, 

Πανθοΐδης ᾿Εύφορβος. ὃς ἡλικίην ἐκέκαστο 

τοῦ. αὐλῶπις τρυφάλεια: τα Ν 
580. --- ἔθειραι ἀἱθ Ποίβμαατο ἀ68 
Ηε]πιὈαβο]εῬ. 

Τ96. πάρος γε μέν γοτ]η αχ [γτοὶ- 
11οἩ, 5ο Ίθηςδε ΑολΙΙ1 δε]οαῦ 4επ 
Ηε]πι ἵτασ. -- οὐ Θέμις ἦεν, παν 
66 νου ἆθπ αδβίετα πἰο] σοβἰα{{εί, 
νρ]. Τ99, ἄεπη ἀῑε Ἰαβαν ΑοΙ]]5 
Ῥ/ΒΤΕΠ ἀδοισοκο ιθη]α ππᾶ ἆμ- 

..ῄροτα, ΑοβΙ]] βε]0εῦ αΏετ ἆετ α1β- 
ρεζεϊομπείείε Ἠε]ά: Ρ 19448. 9095 {. 
ππᾶ Βοµμπ οἶπει άδΜπ (θείοιο Τ98). 

Τ99. Ζεὺς δῶνεν, να]. Ρ125. 19441. 
900---308: Ζετα5 σοείαϊ(εῖο 68, οἳ- 
ποἩ] ετ 66 πιοπί Ὀ]]]σίε (Ρ 206), 
πας ἴπι Ἠππο]ίο]ς αα[Γ Ηεκίοτς Ῥενογ- 
αἴεπεπάθεη Τος, παπά ας ΑπΙεσεη γοἩ 
Αοπ]ς ἨΓαβεη παν Εῆτ ΗεΚκίοχ ϱε- 
ταᾶθζα ἆ4.β Ὑοτσείοῃθη β86ἴΠθ6β ηΒΗΠΕΠ 
Ἐπάθεβ, ἄαλει 800 σχεδόθεν δέ κτὲ. 
αἱς Ῥοστάπάεπάει Βαΐπ, 

801. Ὑρι. ΤΙ’ 8607. πᾶν δέ μτὲ. 
βοΒΙ1ε[5{ οὰ 4ευ ΖπηΙβοπεπΏεπιθί- 
Καπρ Τ9θ6---800 πΊεάετ απ Τ98 Π. «η. 
οἱ Ῥαϊχοκ]οβ. 

809, Ἐτείθς Ηεπιϊβίίοῖ: σα 141. --- 
πεκορυΏμένον, βοπβῦ της χαλκώ: τα 
Ἱ 5 

508. τελαμῶνι: πι Β 988. -- τερ- 
µιόεσσα ἵηπ ἆει Ἠϊας πας Ἠΐοχ, υρι. 
τ249: τοῖς Καπαίτθαῖο]Ὦ τετΖ]θτ- 
έετι Ώαπάς. 

804. Λῦσε: ἁἀῑε Ῥείάεπ ΈΒτοπ{σθ- 
Ῥιαζίθη ἆεΒ Ῥαπσετβ, γοη ἄεπεηπ ἀῑε 
οἶπο ἀἷο ἙΕταςί, ἆἀῑθ απἆθτο ἀ46π 

Ἠϊσοκοαπ ἀθεκζθ,πγατθη απ ἄθη πηπ/ίθτθη 
Ἠάπάετηα, ψῖθ ππίει παπά ἤδρει ἆεπ 
Βοπ]ίεγη ἆατοιἈ Ηείίε], βομπα]]θη 
οἆσεν Βομ]είζεπ απ οἴπαπᾶετ Ῥε[θε1σθ. 
-- Μιυ ἆαι Ἠῖεν τῦ--804 οι Ἀπ]τθη 
νῦ]]ήσον Ἐπναβηαπο ἆθβ Ῥαΐτο]]οῬ 
ἀανοἈ Αρο]]ο 166 ἀῑο ἨνᾶΠ]απρ ἴπ 
Ἐ, νο πΙοπί πας Επαρποτρος παῇ 
Μεπε]αοβ απι ἀἱο Ἰείοῃμε ππᾶ ἀῑε 
Ἠήβίαηπρ 468 Ραΐτο]]οβ Κἄπιρε, δοη- 
ἄετπ Ηεχκίοι ἆετ Ἰμεῖοπε ἀῑε Ὑ/αἴει 
γοη Ηααπρῦό απᾶά Βοπα]ίθτη πῖπιπη 
(Ρ125. 2905), ππνετεῖπραχ, Ματ Παΐ 
1η 41θ6β6Υ αποη απ δἶοὰ παπά 1πι Ζτ- 
ΒΕΠΙΠΠΘΠηΠΑΠςΦ ὮῬείτεπάεπάεηυ Ώατ- 
βἴθ]]αηπσ πας ἸΝατεομεϊιη]σ]ι]κεῖς 
οἵπεῃ 5ρᾶίετεη Ζαθαῖΐα ετκαπηῦ; πας 
Τ98-- 804 αΏετ εἶπά ζασ]δίοι 814 {. 
ππᾶ 846 απβζαβδοπεϊάθη, 

806. ἅτη κἰηπνειγηντοηάθ ἛῬ6ε- 
ΓἈασατησ 1η[ο]ϱο ἆες βομ]ασθρ το. 
[Αημανρ.] 

806. Ἐτείερ Ηαιιϊεδίο]ι -- 4 545, 
γρ]. ϱὸ 960, ᾳπεῖθει -- Υ 488. 

807. σχεδόθεν βάλε, νβ]. Ρ 600, 
τα απς5ς ἆοτ Νᾶμο πες, ἀαχο]ι 
εἴπειῃ αντε, νρ]. ἐφῆκε βέλος 819. 
ο άρδανος ἀνήρ, πὶθ Ε τοι. 

808. Πανθοῖδης: τα ΤΙ 146. --- 
Εύφορβος, αἱ. Ῥαπίμοϊάε Βταάετ 
4εε Ῥαἱγάδπαας, νρι. Ρ 51  - - ἡλι- 
κίην ἐκέπαστο: Υβἰ. Ν 481 -- β158. 
ἡλικίη ἵπ ἀεπι ΒΙηπθ γοη ὁμηλικίη 
ΏἩχ Ἠ16Υ. 

4 



92 16. ΙΛΙΑΔΟΣ Τ. 

ἐγχεῖ 8’ ἱπποσύνῃ τε πόδεσσί τε καρπαλίµοισιν΄ 
καὶ γὰρ δὴ τότε φῶτας ἐείχοσι βῆσεν ἀφ᾿ ἵππων. 5810 

πρῶτ᾽ ἐλδὼν σὺν ὄχεσφι, διδασκόµενος πολέμοιο" 
ὕς τοι πρῶτος ἐφῆκε βέλος, Πατρόκλεις ἰππεῦ, 
οὐδὲ δάµασσ᾽: ὁ μὲν αὖτις ἀνέδραμε, μῖκτο δ᾽ ὁμίλω. 
[ἐκ χροὸς ἁρπάξας δόρυ µείλινον. οὐδ' ὑπέμεινεν 
Πάτροκλον. γυμνόν περ ἐόντ᾽. ἐν δηιοτῆτι"] 816 

Πάτροκλος δὲ 9δεοῦ πληγῇ καὶ δουρὶ δαμασθεὶς 

ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ) ἀλεείνων. 

Ἕκτωρ δ᾽ ὡς εἶδεν Πατροκλῆα µεγάθυμον 
ὢψ ἀναχαζόμενον βεβλημένον ὀξέι χαλκῶ. 

ἀγχίμολόν ῥά οἳ ἦλθε κατὰ στίχας. οὗτα δὲ δουρὶ 850 

νείατον ἐς κενεῶνα. διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν. 

δούπησεν δὲ πεσών. μέγα ὃδ) ἤκαχε Λαὺν ᾽4χαιῶν. 
ς 2: ορ -- 2 / / 2 / / ὡς ὃ᾽ ὅτε σῦν ἀκάμαντα Λέων ἐβιήόατο χάρµῃ. 

ὥ τ᾽ ὄρεος κορυφῇσι µέγα φρονέοντε µάχεσθον 

πίδακος ἆμφ᾽ ὀλύίγης' ἐθέλουσι δὲ πιέµεν ἄμφω" 8556 

πολλὰ δέ τ᾽ ἀσθμαίνοντα Λέων ἐδάμασσε βίηφιν" 

809. Εείθβ Ηεπακίῖο] -- 4 508, 
Ζπγείσθε: ναι. Π 849. 

810. καὶ απο σα δἠ τότε, ᾱ. Ἱ. 
8Π ἀεπι Ἀραᾶβοη ΦοΠ]ασλίίασε. --- 
βῆσεν ἀφ᾽ ἵππων: να]. Ε 168. 

811. πρῶτ) ἐλθών, Κοπσερεῖν Ζα 
βῆσεν, ἀαξς Ηαπρίρεπιεβί αΡετ Πεσί 
απ{ σὺν ὄχεσφι: 6τ παν Ζαπι ετβίεη- 
πια] αἱς Ἠεϊείσετ 1πι Καπαρί εΓβο]]θ- 
πεηπ. -- διδασκόµενος ετκ]άτο ἀάξ 
νοτμετσε]μεπᾶε, Ρατᾶς. ρτᾶβ.: ἆα ϱς 
ἄεπ Κατιρί ετβί ποςἩ Ἰετηζε, πος]ι 
εἴηπ Νει]ῖπς 1π ἀετετίοσαεκαπεί ἵνατ; 
πηξ απ. παχ Ἠϊθτ, πας Απα]οσῖθ 
νου εἰδώς πηέ ἄθπ.: Κχ. Ρ. 43, 26, 
19. [Απμαπρ.| 

815. ὁ μέν Ἐπρβοτβοβ. --- Ζπείῖεθς 
Ἠεπη]κΙοἩ --- 4 854. 

816. γυμνόν ψΨεἩτ- απᾷ παί[- 
Γ6Π]Ο5, πας Ὑοετ]αδς ἆθεβ Ἠοε]πιθρ, 
Βομ]]άες παπά Ῥαπβείς, υίθ ἆθ8 
ΏρθθτεΒ. [Απημαπς.] 

816. δουρί ἆεξ ΕαρΠΟΥΡΟΕ. --- δα- 
µασθείς επ {(κτᾶξίεί, οτβδεδΡρ{Ε{. 

817. Υρ. σα Τ 89. 
818. Ἠτείει Ἠεπα]βίίο]ι -- ο 484. 
819. βεβλημένον Ρετέ. 4εβ ἀαπθτῃ- 

ἆθπ Ζαβίαπάθα, ἆθπι ρα ]καξῖν παπα 

ΟΡ]εκὲ σεςεϊσίρη ἀναχαζόμενον πη- 
ἐεγσεοταπεῖ. 

820. κατὰ στίχας, 
Ἠοεῖποαη Ἠτη. 

851. Ἐτείεε Ἠεπιϊςασα -- Ἐ 86τ. 
4 881, Ζνοϊζος: σα Ν 3888. 

852. ἤκαχε, Κοϊποϊάεπὲ πιο δού-- 
πησε, βοπ8ῦ πηῇῦ Ρατίοαιρ νετραπ- 
4εῃ, σαι. ο 9ὔτ. π 42Τ. Ὁ 258 Όα- 
νῶν ἀκάχησε τοκῇας. 

805. ὡς δ᾽ ὅτε πα ΕΙΠΤΑ 3], τη 
ιά. Αογ.: Ζα ΙΤ 88. --- ἀκάμαντα, 
ΑΩπιῤαῦ ες Ἐθετα παν Ἠϊ6ς, 5οπβῦ 
γοηπ ἆθτ Ῥοππο παπά ἆεπι ΒΡρετομοῖοἈ, 
[Δημαπσ.] 

854. Ἐτείθι Ἠεπιβίσ]ια -- τοτ, 
7Υ6ιίθ -- ἈΤ6δ. Όα8 Ρτῇβ. μάχε- 
σθον Ῥεπειομπεῦ ἆεπ ἆἄθτα ἐβιήσατο 
ποτπετφεμεπάεπ Καπιρε 1π βθἴπθπα 
γετ]ααί, πνοξᾶς ἆαπηπ 826 ἆοτ Αογ. 
ἐδώμασσε (Ξ- ἐβιήσατο 883) ἀαεπ ΑΌ- 
βοἨ]α{5 στεβί. 

8056. πῖδαξ πχ Ἠ1εχ. --- ἀμφί τοῖς 
απ. παχ Ἠϊετ ππά 8 267, βοπαῦ ταῖς 
Ῥαῦ. Κτ. Ὀι. 68, 50, 1. --- ὀλίγης, 
πε]ομο ἆαμετ Εν 2πθῖ πΙομί απξ- 
τεϊοηῦ. 

896. ἀσθμαίνοντα, γοτ ΑΠΡίΙΘΗ- 
συησ Ῥαῖΐπι Καπιρίο. 

ἄαπτοὮη ατα 

ο 



16. ΙΔΙΑΔΟΣ ΠΠ. μμ] 

ὧς πολέας πεφνόντα ἸΜενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 
Ἔκτωρ Πριαμίδης σχεδὺν ἔγχεῖ δυμὸν ἀπηύρα. 
καί οἳ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

»»Πάτροκλ᾽. ἦ που ἔφησθα πόλιν κεραϊξέμεν ἁμήν. 980 
Τρωιάδας δὲ γυναῖκας, ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας. 
ἄξειν ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 

νήπιε' τάων δὲ πρόσθ᾽ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι 

ποσσὶν ὀρωρέχαται πολεμίζειν' ἔγχεῖ δ᾽ αὐτὸς 
Τρωσὶ φιλοπτολέμοισι µεταπρέπω., ὅ ὄφιν ἀμύνω 886 
ἦμαρ ἀναγκαῖον' σὲ δέ τ) ἐνθάδε γῦπες ἔδονται. 
ἆ δείλ’, οὐδέ τοι ἐσθλὺς ἑὼν χραίσµησεν ᾽άχιλλεύς, 
ὕς πού τοι µάλα πολλὰ µένων ἐπετέλλετ) ἰόντι" 

μή µοι πρὶν ἰέναι, Πατρόκλεις ἱπποκέλευθδε, 
νῆας ἔπι γλαφυράς., πρὶν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 840 

αἱματόεντα χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαῖδαι. 

ὡς πού 6ε προσέφη., σοὶ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν." 

827. πολέας πεφνόντα περεῦ ἆλ- 
ηιμον βἰπᾶ Ῥείοπί, πᾶμτεπα ἆατ Ύετ- 
ρ]εῖοἩ απι Ἐοετ π{ο]ὲ τθο]ιό ΕΠΊΑΡΤΕ- 
ομεπά ἀῑα Αποζτεηριηρ(ἀσθμαίνον- 
τα) ππά Απβάαπει (ἀκώμαντα) ἴπι 
Καπρίθ 6ερεη ἆθπ Ἰόπεπ ΊἸθινογ- 
περῦ. 

828. σχεδόν Ῥ]β ἀπηύρα --- Υ290. 
Φ 1ο. ἀπηύρα παγβεΠεΙπ]ῖο]ι επζ- 
β{α]]{ απ. ὁπ- έρα, ΆΑοτ. ΠΠ, ποστ 
4ας ῬατΏοῖρ ἀπούρας ον ἀπό- 
ρας) 881 σε]ὸτί, 

γ. 829-- 867. ᾖΑπιεσεερτᾶς] 
π1βοπεπ Ἠεκίοτ ππά ἆθπι 
β{ετροπάςθη ΕΕΤΤ ΟΊ]ΟΡ. 
849 --- ὦ 191. 409. οἳ σα ἔπευ- 

χόμενος ἄθει 1Ἠπ {γο]]οοκοαπά. 
880. Ὑρ]. Χ 885Ι. ή που σοαψ1/(Β 

νο]. [Απμαπᾳ.] . 
881. ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας 

«57 4ὖο. Τ 495. 
898. τόων δέ, ΑΠΑΡΠΟΤΙΒΟΗ απ{- 

πθμταεπᾶ Τρωιάδας δὲ γυναῖκας πα] 
πάγετραΏτεπι δέ, αὐπᾶησίἷσ νοη 
πρόσθε: τοχ ἀ4ἴ6βεηπ αΡετ, ᾱ. 1. 
Ζ7α ἄετεπ Βομαί, τρ]. ᾧ δ6τ, Ζ 
πολεμίζειν. --- Ἕκτορος 4ετ ἈΝαπια 
ταῖς Βε]ρείραεᾶἩ] εως ἀθβ Ῥτοπο- 
ΊΠΘΠΒ: σα Η Τ5. 

854. ὀρωρέχαται Ἠαβαη βἶο] ταῖῦ 
4επ ἨἘ Π[δεη απβσθεἰτεοκε, Ῥετε. ἀθς 

ἀαπετπάεῃ Ζπβίαπᾶθε: βἶπᾶ 1Π σ6θ- 
βἰτοσοκίαπι Ἱιατ{ξ: το]. Ν 290 απᾶ 
4 96. --- πολεµίζειν: αποἩ ἆῑο Ώοβεα 
Ἠαβρεη Απίεϊ απι Καπιρί, βοίθτη 
Ίητο Βομπε]]σ]κοΙῦ γοη ποσο ἑ]ίοηετ 
Ῥοάεπίαπσ 1 ἆθῃ Εχίο]ς 46β 
Ἠ/ασεπκᾶπιρέετο 154. --- ἔγ εἲ Ίπι 
6εσεηβαίΖ Ζα ποσσίν, πῖθ αὐτός σα 
ἀεπ ἨΟΒΕΘΗ. ν 

886. ὅ σφιν ἀμύνω ἡμ. ἄν. {ϊλτί 
{τν ἆ4αβ Ζψεῖζο (]ιεᾷ ποςἩ βρεοῖθ]] 
Β18, πᾶς Απ 4ετ ΒΡρϊίπε 468 οτβίεη 
τηδ τάων πρόσθε Ῥεσεϊε]λπεῦ γα. 

956. Ζψεῖϊίεβ ΗεπηΙβΙοΒ Ξ- χ 90, 
να]. Ζα 4 95Τ. ἦμαρ ἀναγκαῖον, 5ο 
πα εν, ἆεπ Ταςσ 4εςβ Ζγαηρσαε, 
4εσ Κποσμίαπᾳ, βοπεύ δούλιον 
ἦμαρ. -- ἐνθάδε Ἠϊεχ, η Ττοῖα, 
Περί πας Βεζασ απξ 845 ἀθπ Ὑοχ- 
1150 ἀ4θτ Ηεϊπι]κεμγ Ἠεινοτ. 

88Τ. οὐδέ πε φιίᾶεπι, σα Αχιλλεύς. 
-- ἐσθλός, πὶο Ύ 484, νοη ἆεχ 
Καπιρβιολμασ]κεῖξ απᾷ Βἰάχ]εο, 

898. µένων σατήοκρ]εῖιροεπά, 
η Θεσεηβαῖσ τα ἰόντι: αἱς ἅα 
8απβσοᾳβἴ, 

889. έναι κΚελτε σατῇ οζς, 
841. αἱματόεντα Ρτο]ερβῖβοἩ, --- 

χιτώνα Ῥϊδ δαῖξαι -- ἩΒ 416. -- 
περὶ στήΏεσσι Ζα χιτῶνα. 

842. σοί Ρ]8 πεῖθεν -- 4 104. 



54 16. ΙΛΙΑΔΟΣ ἩΠ. 

τὸν δ᾽ ὀλιγοδρανέων προσέφης, Πατρόκλεις ἱππεῦ' 
μήδη νῦν. Ἔκτορ, μεγάλ᾽ εὔχεο' σοὶ γὰρ ἔδωκεν 
νίκην Ζεὺς Κρονίδης καὶ ᾽Απόλλων, οἵ µε δάµασσαν 

[δηιδίως' αὐτοὶ γὰρ ἀπ᾿ ὤμων τεύχε ἕλοντο.] 
τοιοῦτοι δ᾽ εἴ πέρ µοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν, 

πάντες κ᾿ αὐτόθ) ὄλοντο ἐμῷῶ ὑπὸ δουρὶ δαµέντες. 
ἀλλά µε μοῖρ) ὀλοὴ καὶ 4πητοῦς ἔκτανεν υἴός, 
ἀνδρῶν ὃδ᾽ Εὔφορβος' σὺ δέ µε τρίτος ἐξεναρίζεις. 
ἤλλο δέ τοι ἐρέω. σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν' 

δ46 

98560 

οὔ Θην οὐδ' αὐτὸς δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη 
ἄγχι παρέστηκεν Θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 

χερσὶ δαμέντ᾽ ᾽χιλῆος ἀμύμονος 4ἰακίδαο." 
ὡς ἄρα µιν εἰπόντα τέλος Θανάτοιο κάλυψεν' β56ὅ 

φυχὴ ὃδ᾽ ἐκ ῥεθέων πταμένη ᾿4ιδόσδε βεβήκειν. 

ὃν πότµμον γοόωσα. Λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἤβην. 

τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα φαίδιµος Ἔκτωρ᾽ 

845. Ὑρι. 0 246. Χ 2581. 
παπρ.| 

844. ἤδη νῦν, πΠάΠΠΙιΘΗΥ ]αίζί 
πα μεγάλ᾽ εὔχεο, ]αῦε]ε πια 
]αταί, εἴπ Κοηζθβείνετ Ἱπιρεταίίν, 
ποῦθθί ἆεπι Ἀρτεσπεπάεπ ἆἀετ ετδῦ 
862 απεσε[ήητίε (ερεηεαίζ νοί- 
βοἈγγεὈί: αὖετ ἀθίῃ Σ106] π]τά πΙομῦ 
γοη Ίαπσεν Ώαπεν β6ῖη. 

846. αὐτοί, εἰσοπ{]Ιο] πχ ΑΡο]]ο: 
τος Β, ἆοοἈ πΙιοπό οππο Ζεας᾽ Ζιι- 
ΒΏπΙπυησ. Υσ]. Ζα 804. 

84Τ. τοιοῦτοι δέ ἵπι ἄερεηραῦ” στ 
Ζοτ5 απᾶά Αρο]οἩπ: 8οἱοπε, π1ε ἄα 
Ῥϊςέ, ταῖς Ναοπάτασκ το εὔπερ σ6- 
αε]]6: νο]. 9 408. 

848. Ζπεῖίζες ΗεπιΙβίοἩ -- 4444. 
αὐτόθι ἀαβε]ρεῦ, νο 16]μ σοία]]επ 
Ῥΐπ, ααξ ἄϊθβοεχ Βίε[]α. 

849. μοῖο) ὁλοή Ἠῖετ απ΄ Βίε]]ο 
γοη Ζεπ8 846. --- ἔπτανεν παῦ ἆθτ 
Τοά σοῦτας]ζ. 

850. ὠνδρῶν ᾱ. 1. γοη ΜΕΠΒΕΠΕΗ. 
τρίτος, Ἰπάθπι Μοῖτα απᾷ Αρο]]ο αἱβ 
4ιο Ὑσοτίτείεν ἀετ σδθῃΠομειπ ΜασΠί 
Ιηπ 6ἶπο ΕΙπ]οϊι 2α5δαπιπιθηροί[α/[5ῦ 
βἰπά, -- ἐξεναρίξεις, Ριᾶβ., πυοῖ] ἆθν 
Τοὰ ποσο πὶςεπί ετ[ο]σί 18ἵ, 

861. Υσ]. σα 4 997. 
8ὔ2. οὔ Όην, πὶοθ Β 2Τ6. γ δὔῦ9, 

[Δη- π]1ολί νο], πῇδ οὐδέ πε φιᾶεπι. 
-- δηρὸν ὉὈϊς ἤδη -- Ὁ 181. βέῃη: 
τα Ο 194. 

865 -- ὸ 19.5. 

864. δαμέντ᾽ (ι) Ῥεποσεπ αιξ τοί 
865: Ἱπάεπι ἅαπ Ῥοσψπαησεηυ ντεῦ, 
Ἰπάες αγπατίεί ππαπ κατι ἀἴθεθ 
απ{ζα]]επάςη ΒατάοΙρς νΙε]πιεᾳτ ἆθπ 
ΠηβπΙν ἆει Ἐο]σο δαμῆναι. --- 
Ὀυτίσεπς π]τὰ ἀἱθθο Ἰλδϊβεασιπςσ 
ἄσθπι Ῥαΐϊτο]]ο8, πο ἀῑο Ἀππ]ο]θ 
ἆθπι Ἠεκίοι Χ 868 Π., ἵπ ἆοπ Μαπᾶ 
σε]οσί παοἩ ἆθπι νοδϊινοτρτεϊθείθ 
(ἱααβεῃ, ἀαίς Βθοτρεπάθη αἶπ Β]]οῖς 
Ιηπ ἀἱ6 βοη5ῦ ἀ4επ Ῥήειρήσοπθηπ τετ- 
Ἠῆ]]{ο Ζακαπϱῦ σοεα δεί κε]. Υευρι] 
ΑΠ. Χ πὸθ 8, 

86ὅ --- 605. Χ 861. 
866---8ὔδ -- Χ 9632--564. 

966. ῥεθέων παχ Ἠϊ6χ, Χ 68 απᾷ 
862. -- αταµένη πῖ βεβήκειν γαχ 
οη{/{]οσθ6Ἡη, Υνοη ἆθγ ππγεχζᾶςσ]ῖο] 
οἰπίτείεπάει Παπά]πηρ. 

86Τ. Λιποῦσ᾽ Ὀορτϊπαθί γοόωσα. 
--- ἀνδροτῆτα ποὶσί ἵπ αποτλὂτίθς 
Ἠαίβο ἆῑρ οικείο Β]0ο6 αἱ Κὔῆτσο 
ἐτοῦσ ἀεν ἀτοῖ [ο]σεπάθηπ ΊΟΠΡΟ- 
παηίεη: Μαπποαβκκταβί, [Απηπηρ.] 

868. καὶ τεθνηῶτα Κοπζθββῖν. 



1π,. ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ. ρῦο 

»Πατρόκλεις., τί νύ µοι μαντεύεαι αἰπὺν ὄλεθρον: 

τίς δ᾽ οἵδ᾽, εἴ κ᾿ ᾽Αχιλεὺς Θετιδος πάις ἠυκόμοιο 860 

φθήῃ ἐμῷ ὑπὺ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι; 
ὡς ἄρα φωνήσας δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς 

εἴρυσε, Λλὰξ προσβάε, τὸν ὃδ) ὕπτιον ὧσ᾽ ἀπὺ δουρόα. 
αὐτίκα δὲ ξὺν δουρὶ μετ 4ὐτομέδοντα βεβήκειν, 
ἀντίθεον Βεράποντα ποδώκεος 4ἰακίδαο" 805 

ἵετο γὰρ βαλέειν' τὸν ὃδ᾽ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι 

ἄμβροτοι, οὓς ΠΠηλῆι θεοὶ δόδαν ἀγλαὰ δῶρα. 

ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΣ. 

Μενελάου ἀριστεία. 

οὐδ) ἔλαθ' ᾿άτρεος υζὸν ο. Μενέλαον 

Πάτροκλος Τρώεσσι δαμεὶς ἐν δηιοτῆτι. 

βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῶ, 

ἀμφὶ ὃδ᾽ ἄρ) αὐτῷ βαϊῖν᾽, ὥς τις περὶ πόρτακι µήτηρ 
πρωτοτόκος κινυρή. οὐ πρὶν εἰδυῖα τόκοιο᾿ ὅ 

ὧς περὶ Πατρόκλω βαΐνε ξανθὺς Μενέλαος. 

9869. τί νυ Ψοζα παχσ, 88 βο]1 
68, ἁαίθ. --- αἰπύν 181, τ88ο παπά 
Ρ]Ο(σ]1ο] εἰηύνείοπιὰ η]6 Ῥθγαο αι 
868 ἤδη ἄγχι παρέστηκεν θώνατος. 

860. τίς δ᾽ οἵδ᾽ εὔκε: Κτ, Ρι, 66, 
1, 6. --- Θέτιδος πᾶις ἠυκόμοιο -- 
4 612, Ὀεάεαίδατα: ἆ4εν ἆοοιἈ ἆετ 
Φομπ οίπεχ (αὐδῖη 160. 
861. Τρ]. 4 488 -- Μ 250 τππὰ 
Σ 95. τυπείς Τα φθήη: 21Υ ΟΥ σθ- 
{ποβεπ τὰ, εἶαθ πιο ἆαξ Υετ- 
ἄεχροι [πε --- ὀλέσσαι Ιαξ ἀθι 
Ῥοΐσε. [Αππαπα.] 

862. δόρυ Ὀἱ9 ὠτειλῆς --- κ 164. 
869. 1ὰξ προσβάς, ν1θ Ε 620. --- 

ὕπτιον Ῥτο]ερίῖβε], --- ἀπὸ δουρός 
1ο8β τοπ ῷρ6θτ: πδ ἆθπι Ἠεταιθ- 
ἼἼθ6πεηπ ἆος Ὠρθετες Παῦῦθ αἶοι ἆθι 
Τιεῖρ ἄεβ Ῥαΐτοκ]οβ επιροτσεµοβΡεη. 

864. [Απ]απο.] 
865. Ετείες Ηειπῖεῖοι - 4 939. 

Ζνεϊζος -- ΤΠ 1656. 
866 -- 588. 
86ἵ -- 581. αι. Σ 84. 9 684. 

Ῥ. 

Ῥ1ε α]ία ὕνουκο]ν ἔξ ᾷ68 ἄ6βαπσθς 
Μενελώου ἀριστεία ἰΙβς παν ἄθῃ 
Ἐλησαπσ ἆθβδε]ρεπ. Ῥετ «θβαπο 
επίμᾶ]6 ἵπ οησθπη Απδομ]ας απ ἆθηῃ 
γοτμεισεμαπάεπ ἀεπ Καπιρέ πι Ῥα- 
{χο]κ]ος ΤιαῖοἩς6, Ὠ6δι ππα]οεβεπι ΔΙα8 
πηᾶ Μοπε]αοβ νοΥ α]θη απάθΥη 516]ι 
Ώθβοπάᾶενς Ἠθχνοτίπιῃ. 

Υ. 1--θ0. Μαεπε]αος 5οπὔ στ 
Ῥαΐζτο]ἷ]οβ) Τεῖοημεο σερεπ Βτ- 
Ῥποτβρος ππᾷ ετ]εσίαάςεπςε]Ώςῃ, 

1. ἔλαθε πας δαµείς: παν εοηζ- 
βϱ8ησαπ, ἀαΐς... [Απμαπς.] 

ὃ. Ὑσ]. τα 4 4956. 
4. Ἠπκίθι Ἠεπηκίομ -- Ε 399. 

περὶ, 4επι ώμφὶ Ρατα]]ε], π]θ κ 369. 
πόρταξ η 161. --µήτηρ 89. βαίνει. 

δ, πρωτοτόκος απ κινυρή ΏἩτ 
Ἠ1εχ. --- οὐ πρὶν εἰδυῖα τόκοιο ηΒθ]ι 
πρωτοτόκος, ππῃ ἀἱθ Περενο]]ο Βοτσε 
4ετ Μπαΐζετ [ᾷν 1ὴχ ἆφαηρθβ, πγε]οπε 
4επ Υετσ]ειοβεραπκέ ρ]ά6έ, Ἠθινοί- 
Ζ4Ἠ6Ρεῃ. 



σ6 17. ΙΛΙΑΔΟΣ: Ρ. 

πρόσθε δέ οἳ δόρυ τ᾽ ἔδχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐίδην, 
τὸν κτάµεναι µεμαώς. ὕς τις τοῦ γ᾽ ἀντίος ἔλθβοι. 

2 ὄ 

οὐδ᾽ ἄρα Πανθόου υἱἷὸς ἐυμμελίης ἀμεησν 

ΠΙατρόκλοιο πεσόντος ἀμύμονος. ἄγχι δ᾽ ἄρ) αὐτοῦ 10 

ἔστη., καὶ προσέειπεν ἀρηίφιλον ἸΜενέλαον' 

.,ἀτρεΐδη Ἰ]ενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε Λαῶν, 
χάζεο, Λεῖπε δὲ νεκρόν. ἔα ὃδ᾽ ἔναρα βροτόεντα" 

οὐ γάρ τις πρότερος Τρώων κλειτῶν τ᾽ ἐπικούρων 

Πάτροκλον βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην' 16 
τῷ µε ἕἔα κλέος ἐσθλὺν ἐνὶ Τρώεσσιν ἀρέσθαι" 

μή σε βάλω. ἀπὺ δὲ µελιηδέα Θυμὸὺν ἕἔλωμαι. 

τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήδας προδέφη ξανθὺς Μενέλαος' 
»2εῦ πώτερ. οὐ μὲν καλὺν πιο εὐχετάασθαι. 

οὔτ᾽ οὖν παρδάλιος τόσσον μένος οὔτε Λέοντος 90 
οὔτε συὺς κάπρου απο οὗ τε μέγιστος 
θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι περὶ σθενεῖ βλεμεαίνει. 

ὕσσον Πανθόου υἷες ἐυμμελίαι φρονέουσιν. 

οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίη Ὑπερήνορος ἱπποδάμοιο 
2 ᾗς ἤβης ἀπόνηθ'. ὅτε μ ὤνατο καί μ᾿ ὑπέμεινεν 96 

π. 8 -- Ἐ 500. 801. οἳ σα ἔσχε 
πρόσθε κἰπθοἷίαο νοτ Εᾶτ 11π, Ζα 
4θβεεπ Βομπίσο. 

9. οὐδέ 8ο] π]ομί, τα Παν- 
Φόου υἱός. --- ἄρα ἀθεΠπη πΆἩ, ψίθ 
65 πας ἆθῃπ Ὀπαρίῶπάεπ σα γνγατ- 
{6η γα. -- Πανθόου υἴός, ἘάρΠΟΥ- 
Ῥος: 1 808. --- ᾽ἀμέλησεν ταῖς ἀ6ς 
Νεραβίοπ Ἱπ οὐδέ: Ἰ1α[ς πὶς]ί 
απ[5εν Αοπζ, ᾱ. 1. ετ πατ εἰς 
ἀαταα{ί ῬεᾶαςΠί, 5ἱοὴ ἀθ5 1,δἵοππαπιβ 
ππᾶ ἆοτ Εβκίαης η Ὀεπιᾶομαεη: 
19. --- ἐυμμελίης ἀμέλησε ππΏεαῦ- 
βΙοἨ[ϊσίει Απκ]απς. 

19. Ώεν Ὑετ Ἠπάεῦ αἶομ εοηβῦ 
παν 1Π ἀεγ Οἀγερεε: σα ὃ 1ὔ6. 

18. ἔα ]α[8 {αητετ, ᾱ. 1. πεμτο 
ΙΧ ΠΙοἩ{. Απάστε Ο 84π. 

14. Ὑσ]. Π819. πρότερος, αἱς 16]. 
16. ἐνὶ Τρώεσσιν: νρβ]. 4 96. 
17. µή σε βάλω, πὶοπί Εἰπα]βαία, 

βοπάθτη »ο]Ὀφίᾶπάϊσο Ώτοβαπρ: 4α [8 
ηὰχ Ἠη]ο]Ὦί. --- µελιηδέα δυμὸν 
ἔλωμαι: τσ]. Α Α9ύ --- 1 908. 

19. Ζεῦ πάτερ: Μεπθ]αοβ ετλοαβύ 

τον Ζεας, ἄσεπι Ἐᾶσπει ἄθς ὕροι- 
1ηΤ16Ε8, ρ]εἴομβτη Κ]αρα. --- οὐ μὲν 
καλόν πα Ἀτ]1οἩὮ πἰοΏξ π]θσπιξ 68. 

90. οὖν: τα 6 τ. --- Ζατ Ῥοτπα 
4εχ Ὑετρ]εῖοπε 3 994 Π, --- μένος 
85 Βαυψιι[είςθῖη οι Κταβ, ἐτοῦσι- 
σεν Μι. 

91. συὸς κάπρου: 
μέγιστος ριλαϊκαίῖν. 

35 περὶ Λάν. ἄρεν 4ῑε Μα[βεη, 
8Ο] μέγιστος εἶπθ πειιθ Βείσετιηρ. 
-- σθένεῖ βλεμεαίνει -- 156, σα 
ϐ 5ο9τ, τοι Κταξῦ ε1οῦ 1815, 
[Απ]ναπσ.] 

95. Π. υἶες: Ῥα]γάαπιας, Ἐπρπου- 
Ῥο8, ΗΥΡρεγεπος: σα 1’ 146. 

βΌ6ι γα - 
πΙοἙἈῦ, απο] ἀῑε Κτα ἀαβ 
π]ολί: σα Β τθ8. μα ᾱ 

2ὔ. ἤβης:  νει. 86 νέοιο. --- ὤνατο 
ΑΟΥ. νοη ὄνομαι, παν Ἠϊ6ι εἴαῖῦ 
ὠνόσατο. Ὠ]ϊο Ἠτ]οραπς 468 ΗγΡει- 
οπου 156 οι Να] 6168. οππο Εχ- 
πᾶμπαπς ἀϊθβετ Υοτρᾶπρο. 

94. οὐδὲ μὲν οὐδέ: 
11ο 
ΗΥΡ. 

τα Ὦ τ8δὸ. --- 

κ 

Ανα, 

μι νο] 



1π. ΙΔΙΑΔΟΣ Ρ. ρτ 

καί μ᾿ ἔφατ ἐν «4αναοῖσιν ἐλέγχιστον πολεμιστὴν 
ἔμμεναι' οὐδέ ἕ φήµι πόδεσσί γε οἷσι κιόντα 

εὐφρῆναι ἄλοχόν τε φίλην κεδνούς τε τοκῆας. 

ὥς Ώην καὶ σὺν ἐγὼ Λλύσω μένος. εἴ κέ µευ ἄντα 

στήῃς' ἀλλά 6) ἐγώ γ᾿ ἀναχωρήσαντα πελεύω 80 
ἐς πληθὺν ἰέναυ, μηδ᾽ ἀντίος ἴστασ᾽ ἐμεῖο. 

πρίν τι κακὺν παθεειν' ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.α 

ὡς φάτο, τὸν δ᾽ οὐ πεῖθεν' ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα᾽ 
υνῦν μὲν δή. ἸΜενέλαε διοτρεφέςο, ἦ µάλα τίδεις 
γνωτὸν ἐμόν. τὸν ἔπεφνες, ἐπευχόμενος δ ἀγορεύεις, 86 

χήρωσας δὲ γυναῖκα μυχῶ Δαλάμοιο νέοιο. 
ἄρρητον δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας. 

ἦ κέ σφιν δειλοῖσι γόου κατάπαυµα γενοίµην., 

εὐ κεν ἐγὼ κεφαλήν τε τεὴν καὶ τεύχε᾽ ἐνείκας 

Πανθόω ἐν χείρεσσι βάλω καὶ Φρόντιδι δύῃ. 40 

26. καί μ᾿ ἔφατ᾽ Εϊῃτο μ᾿ ὤνατο Ῥθγεποχ ετ]εσῦ σα Ἰαβεπ. μὲν δή 
απβ απά 15 θιΕ 4εηπ {οἱσεπάεπ (ε- [ΓὔτπαἨμτ ἆἀθπῃη, ο ον ττἩ 
Εεηβαί” οὐδέ ἕ φηµι Ὀετεολποαῦ. -υ-  απᾶ βερίεΙσετύ ἴη ἦ μάλα. -- τίσεις 
οὐδέ ἕ φηµι: ἃΌεν 16εἩ σ]αιαῦρα 
η1οἈ ξ, ΙΥΟΠΙΒΟΗ. --- πόδεσσι Ώείοπῦ 
ἀπατο] γέ παῖῦ οἷσιν απ ΒΕΙΠΘΠ 
εἴσπεη Εή[εθη; (ερθηπεαίζ: 6σο- 
ἴχασεη τον ἆθπ Ετθιπάᾶθη. --- κιόντα 
πθίπικειτοεπἆ. 

98. Ὑρ]. ΕἘ 688. εὐφρῆναι 6χ- 
Ετει{ παῦο ἆατοῖἈ βεῖπθ Πθιπικθήν: 
Ἡ 994. 

90---52 5 Υ 196--198. πκελεύω 
16Ἠ ταῖο. --- ἐς πληθύν, νε 4 900, 
πα Εερεπβαῖᾳ 7 ἆεη ΥοχκΏπαρἔετη. 
-- μηδ᾽ Ὀϊβ ἐμεῖο πεσανο Αβ- 
{ήἨταηρς τοῦ κελεύω --- ἰέναι, 8Ώε6Υ 
πρὶν -- παθέειν 5οἩ]Ιθ[βῦ ΑΙΟἨ απ 
πελεύω --- ἰέναι απ Ίπ ἆθπι ἀγοπειι- 
ἄεπ Βίηπε: εἩθ 68 Ζα αρᾶῦ 196. --- 
ῥεχθ ἐν παν Ναομάνπο]ς γοταπᾳεδίο]]{, 
νο 1 250, ἴπι ερεηεαί; Ζα πρὶν 
-- παθέειν: 6εβδεπεμεπθς (Ὀπσ]ῆο]ς) 
ᾱ. 1. οχεῦ Ὑεπη ας Ὀπρ]ᾶο]ς Ῥοτοῖος 
ροβεἸιεπεη, τὰ ἆθβεεπ εἴπ Έπος 
1ηΠ6, οἵπ Έπος νητὰ ετεῦ 4πτοι 
Βομαάεηπ Καρ. Ὑσ]. απο ὮὉἹρ 487. 

989. Ὑσ]. | 2Τ0. πεῖθεν Ιπρει- 
{ρ]κζ ἀθεπι φώτο ρατα]]ε]. 

84. νῦν, ταῖς Βεσασ ἀαταιέ, ἆα[β 
Μεπο]αος βἶοι ενϊηπις Ἠας Ησ- 

γνωτόν Ίαν Εῆτ ποινὴν γνωτοῦ: 
νρι. 4 49. 

86. γνωτόν Βταάεν. --- ἐπευχό- 
µενος ὃδ᾽ ἀγορεύεις βο9. πεφνεῖν, [6ῖ 
ΒΠΡΘΒΟΒΙΟΒΒΕΠ απ ἄθεη Ἠε]ανραῦα 
Ἰπ ἀἆθεπι ΒΙππθ: ἀῑσοΙ ει Τμαῦξ πος]ῃ 
τῆἨππεπᾶ. ΠὨῖε Γο]σεπάςεη επι Βε- 
Ἰαανεαίσ ερεπ{α]] ραταίαδεα απ- 
ΡεδεΒ]οββεπεΏ, οΠΙαβθίβοἩ ᾳοβίο]]δεπ 
χήρωσας απᾷ ἔθηκας {ἄμτεη ἀῑθ 
488 ἔπεφνες Ὀεσ]ειιεπάθη βοἩπαθγή- 
ομετ καπσοα ιβ. 

96. μυχῷ͵ Φ'. ν. σα γυναῖκα. --- 
Δαλάμοιο νέοιο ἆθβ πεαροαραα{θτ 
ἘΠπερεπιαςοἨς, νρ]. Β τθ1. ο 241: 
Ἡγ)ρετεπος Ἱα[έο εἶσ] αἱςο ουδέ τος 
πατσεπαι γειταἈλ]θ. 

Ξ- (ὸ Τ4Ι. ἄρρητον απβᾶρ- 
Ί1οὮ, ἵπ ἩΠ. πατ Ἠϊ6χ, απἆθτβ ἕ 4606. 
[Αημαπς.] 

88. κατώάπαυµα παχ Ἠ16τ, ὮἙθ- 
ταβΊααης, ΤτοῬί, πηῇῦ γενέσθαι, 
Νίο φόως, πῆμα. 

40. Πανθόῳ απᾶ Φρόντιδι, ἀϊθ 
Ναπιον Εῆτ: ὕαΐοτ τππᾶ Μαίου. -- 
βάλω Κοπ]απκ{ῖν 180 Ζανετβιο{]Ιολον 
6εβρτοσπεη, αἱ 4ετ σι ειγατίθπᾶθ 
Οριαίν. 



5 17. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΟ, 

ἀλλ᾽ οὐ μὰν ἔτι δηρὺν ἀπείρητος πόνος ἔσται 
οὐδέ τ) ἀδήριτος, ἤ τ᾽ ἀλκῆς ἤ τε φόβοιο.” 

ὡς εἰπὼν οὕτησε κατ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην' 
οὐδ) ἔρρηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἳ αἰχμὴ 

ἀσπίδ᾽ ἔνι κρατερῇ. ὁ δὲ δεύτερος ὤρνυτο χαλκῷ  4ὔ 
᾿ατρεΐδης Μενέλαος, ἐπευξάμενος «4ἱὺ πατρύ. 

ἂψ ὃ) ἀναχαζομένοιο κατὰ στοµάχοιο θέμεΌλα 

νύξ’, ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἔρεισε. βαρείῃ χειρὶ πιθήσας" 

ἀντικρὺς ὃδ ἁπαλοῖο δι αὐχένος ἤλυθ᾽ ἀκωκή. 
δούπησεν δὲ πεσών. ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾽ αὐτῶ' δ0 
αἵματί οἳ δεύοντο πόμαι χαρίτεσσιν ὁμοῖαι 

πλοχμοί 8’, οἳ χρυσῶ τε καὶ ἀργύρω ἐσφήκῶντο. 
οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριθηλὲς ἐλαίης 

χώρω ἐν οἰοπόλω, ὔθ) ἅλις ἀναβέβρυχεν ὕδωρ. 

καλὸν τηλεθάον' τὸ δέ τε πνοιαὶ δονέουσιν δ6 

παντοίων ἀνέμων, καί τε βρύει ἄνθεὶ Λευκῶ: 

ἐλθὼν ὃδ᾽ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν Λαίλαπι πολλῇ 

41. Ἐτείθς Ἠεπηαίεα -- Ε 896, 
να. 441. ἀλλά: Α ταση ἀθβ 6ο- 
ερτᾶσ]ς παῖζ [ο]σεπᾶετ Απκημάσαπς 
468 Κατηρίθς 9ο] 5ὲ, ψορεῖ Ἐπαρβου- 
Ῥο8 Ῥογοαῖζς πα] ἄθπαι Ῥρθετ ΩΠΒΠΟΙ{: 
ναι. Η 249 1, --- ἀπείρητος ραβεῖτ: 
πητεγδας]ζ.--- πόνος ἄει Καπιρί. 
[Απμαυς.] 

49. ἀδήριτος πα Ἠτετ, ππΒΒ- 
ροξοο]λίεπ. -- ἤ τε -- ἤ τε 861 
ϐ5 -- 561 68, ἀἱ6 ἀεπεθινε ἀλκῆς 
ππᾶ φόβοιο εἶιά Ἀρροβ]δῖν Υοη πό- 
νος αὐλᾶπαις σεἀαομί: αἱ εἴη 
Καπιρί 5ε ϱ5 4εν ὙΓεμγ]κταξῖ, δεῖ ϱ5 
ἀθγ Ἠ]αοβί: νβ]. 4 410 ᾖ τ᾽ ἔβλητ 
ᾖ τ) ἔβαλ᾽ ἆλλον. Απ ἀῑε Μόρ]]ο]- 
Καῖς ϱε]ρεί ετ]εσί Ζα ψετάεη ἀεπκήῦ 
Έπρ]οτβος πῖο]ξ, νᾶμτεπα 1Ἠπι ἁλκή 
ἀϊε Μόρ]Ιομ]κοῖ!, Μεπε]αος σα εκ- 
Ίθσει πας αΙπεοβμ]ε[εὔ, 

48 --- 4 494. Ὑσ]. ὥ 400. Ζηεῖνος 
ἨσθιηΙβῆίομ: σα ΙΓ 94Π. 

44--- 46 5 ΙΤ’ 948---ὁ50. 
4π. ἀναχαζομένοιο ἄεπεβῖν. αὈβο]. 

-- στ. θέμεθλα, να]. Ἡ 498, ἀῑοθ 
ἨΓατζε], 4.1. ἀπβ Ἐπάο ἆεν Κεβ]θ. 

48 -- 4 οδ6. [Απμαπρ.] 
49 -- 16. Χ 991. 
50. Ὑσ]. τα 4 504. 
ὔ1. Τερηα{ίθς Ααγπάείοπ. --- χα- 

ρίτεσσιν Καν Εν χγαρίτων πόμαις: 
σα 4 168. β 191. 

69. πλοχμοίτπαχ Ἠϊ6υ, 6Ώθηβδο ἐσφή- 
κωντο: ος εἰπᾶ ψναητεσμοϊη Πο 5ρ]- 
γα]εη απ8 ἄο]ά απᾶᾷ Β]ρετ πα ἀεπ- 
καπ, πι ψε]επεπ 4ἱθ Ε]εοπίεπ οἆςτ 
Ίοεκετ Ζα5απιπιεησε/{α{εῦ τπᾶὰ σε- 
{θείισύ πνυχάθη. Βο]οπο ΒΡΙΤα]θΠ 
εἶπά ΡεΙ ἆεπ ἐχοῖβεοπεῃ ΑπθσταὈππσεη, 
πας 1Ἰπ ἄεπ ἀτᾶθετη νοη Μγκοπαε 
γοη ΘΟµΠεπιαήπ σε[απάεηπ. Ὑσ]. απο] 
Ῥ δτᾗ. 

ὔδ. ἔρνος: νρ]. ἕ 168. ἐριθηλές 
Ῥτβάικα [ιν -Ρτο]ερίΙεσἩ. [Απβαπρ.] 

δ4. Ἐτεῦες Ἡοπι]εδοὮ -- Ν 4Τ5. 
Ααϊπείεπεπᾶά Καππ ἆπδ Ἠεῖς απβ 
ἀαπι Βοάεπ τεῖσ]ιθ απταπς 71εΏεῃ. 
-- ὀφ᾽ ---ὅθι. --- ἀναβέβρυχε 6Πῃ - 
Ρροσβρταάε]ζ, πας Ἠ16Γ. 

6ῦδ. καλὸν τηλεθάον ηαιομ(τᾶα]1ο]ιθ 
ρταάικαίνο Αἰἰτιραιθ σα ἔἕρνος, 
πγε]οηο ἀάβ οἷον 65 αιβ[ήηταν. ---- 
δονέουσιν 5ο θίε]π, ΨοάπσοἩ ἀας 
Ἠεῖς σε]κ[]αυ νίτά,, νρβ]. ὤνεμο- 
τρεφές: 4 2506. 

66. παντοίων ἀνέμων: Ξ- ἩὮ 99π. 
ε 998. 906. -- καί τε απᾶᾷ 8πςῃ}. 
- βρύει πιτ Ἠ16χ. 

στ. Ἐτείεν ᾿Ἠεπηϊεδίοι -- Ε 91. 
6. Ο 956. σὺν λαίλαπι: νβΙ. µ 408. 



. 1π. ΙΔΙΑΔΟΣ Ρ. 5ο 

βόθρου τ᾽ ἐξέότρεψε καὶ ἐξετάνυσσ) ἐπὶ γαίῃ" 
-τοῖον Πανθόου υἱὸν ἐυμμελίην ᾿Εύφορβον 

᾽4τρεΐδης Μενέλαος ἐπεὶ κτάνε, τεύχε᾽ ἐσύλα. 60 

ὡς ὃδ᾽ ὅτε τίς τε Λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιθώς, 

βοσκοµένης ἀγέλης βοῦν ἁρπάσῃ, ἤ τις ἀρίστη' 

τῆς ὃδ᾽ ἐξ αὐχέν) ἔαξε Λλαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν 
πρῶτον. ἔπειτα δέ 9᾽ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει 

δῃῶν' ἀμφὶ δὲ τόν γε κύνες τ ἄνδρες τε νομῆες θὅ 

πολλὰ μάλ᾽ ἐύξουσιν ἀπόπροθεν οὐδ' ἐθέλουσιν 
ἀντίον ἐλθέμεναι' µόλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ" 

ὡς τῶν οὔ τινι θυμὺς ἐνὶ στήθεσσιν ἐτόλμα 
ἀντίον ἐλθέμεναι ἸΜενελάου κυδαλίµοιο. 
ἔνθα κε ῥεῖα φέροι κλυτὰ τεύχεα Πανθοῖδαο Τ0 

᾿Ατρεΐδης. εἰ µή οἳ ἀγάσσατο Φοῖβος ᾽άπόλλων, 
ὕς δά οἳ Ἔκτορ᾽ ἐπῶρσε 8οῷ ἀτάλαντον ”άρπι, 

ἀνέρι εἰσάμενος, Κικόνων ἡγήτορι Μέντῃ" 

ὄ8. βόθρου, ἀῑο ἄταρε, ἵη ψε]ομθ 
ας Ἠεαῖς εἴησερβαπσί 190. -- ἐξ- 
έστρεψε παχ Ἠϊ6τ: ἀετ Αοτὶεῦ Ὀχίησί 
ηΒΟὮ ἆθπι Ὀθβοπτειθεπάςεη Ετάβθπθ 
ἀἱο6 ἵπ ἆθπ Ῥεβομτερεπειπ Ζαείαπα 
οἰπίτείεπάο πιοπιεπίαπε Ἡαπά]απρ: 
ναι. 4 490. 

59, τοῖον: 80 παν ἀει Βοµη ἆ88 
Ῥ., αἱ .. .. Υετσ]ειοπβραπκύ 19 
ἄιο Ῥ]δίεμσπε Ὑεγπιοπέαπσ Ἠετχ- 
ολες πσεπᾶκταβ, 

60. ἐπεὶ κτάνε, τ. ἐσύλα: ἀϊθ8α 
Απκζζμιαης αἴαζί κτεῖνε καὶ ἔπειτα 
ἐσύλα εἰ] ἤθετ ας πἈελείο Μο- 
πιθηῦ ἆἄοθτ πεισ]ῃοπεπεη Ἠαπά]ππσ 
τ8βος Ἠϊπνψες, ππι ἆαξ πηπαϊ{ζε]ρατ 
{ο]σεπάε ἨετνοχΖππθερες, πε]οπθΒ 
{Ην ἆαπ 5ο{οτῦ (61) αηβοπ]ια[βεπᾶεπ 
πεπεη Ψατσ]εῖο]Ὦ ἆῑε Ῥααίίοπ σιεὈῦ, 
το]. σα 68 {.; ἀῑε 6εφεῦεπθ Αποτά- 
πηηπσ ὮὈεσειομπεῦ ἆῑε αππι{ζε]- 
Ῥατο Εο]σο ἀἆετ Ηαπά]απρεη: τρ]. 
Η τϐ6β. 

ν. 61--119.Ἡοεκίον, τοπ Αρο[- 
1ο Ἱετροϊσεταίεπ, εὐῆτπιῦ σθ- 
σεηπ Μεπε]αοβ Ἠθτατ, ἀ41θ6βεχ 
ποδῖοπί ζατῇσ]ς. 

61. Ὑα]. ξ 150. τές τε χσεπᾶ εἶπατ. 
68. 64 --- 4 1Τ6. 116. ἈαεἩ ἆθπι 

Αονςζ ἔαξε, ἄθν ἀεπι ΑΟΥ. μτάνε 60 

οπίθρτϊομξ, Ῥεεομτειρῦ ἆαδ Ῥτάδεης 
λαφύσσει, οπίβρτθοπεπᾷ ἆθτα Ιππρετ- 
{εἷ{ ἐσύλα 60, ἆῑε ἀααετπάφ βΙσαα- 
Ποπ. [Αππανρ.] 

66. ὃδῃῶν σετ{]εἰβοπαπά. --- 
ἀμφὶ δὲ τόν γε ᾱ. Ἱ. ἴππ απικταϊβεπᾶ, 
πγεπΏ αποἲ απξ ἀον Ἐειπθ: να]. 66. 

66. ζύζουσιν παχ Ἠ]ετ απᾶ ο 163: 
αἶθ βοἨτείθη, ππι ἄεπ Ἰπεη σα 
τθγβοπεποποηι. Ὑεγπιὸσο εἶπερ Ζεας- 
πια, »ἴεμο ἆῑεβ Ὑετραπι απο τοη 
4εαπ ὈῬε]]επάεη Ἠππάθη. -- οὐδ᾽ 
ἐθέλουσιν -- ἐλθέμεναι, περα[ῖνε 
Αποζημταις τοη ὠπόπροθεν: οιπθ 
Ζα πᾶρετ, να]. 68 ἐτόλμα. 

67. χλωρὸν δέος αἱρεῖ -- Η ΑΠ. 
6 τπτ απᾶ 1π ἆετ 0ἀγβ8εο: Ζζα ὦ 450. 
αἱρεὶ θχσταΙ{ῦ 5ἶθ, ΙΠΙΠΙΘΓ Το 
ἨΘΠΘΙΗ. 

68. Υσ]. Κ 259. τῶν, νο Ί6ΠΕΠΛ, 
ἄεπ Έτοετη. 

το. φέροι ππῖῦ κέ Ῥούεπβα]ς ἀεχ 
γετραπσεημεῖΐ,Ζα Ε 811. [Αημαπς.] 

τ1, ἀγάσσατο πι] [βσὔππῦ πᾶΐ6, 
ἀᾳ5 φέρειν. Ώα5 Μον ἀαξᾶτ 18ῦ 
ἸθάΙσ]]οὮ ἄας Τηέετεββε Γῆτ ἀῑς Έτους, 

το. ῥα ἆθπῃ, αἱ Ἐο]σε ἆἀθ8 
ἀγάσσατο. 

τδ. ἀνέρι εἰσάμενος Ξ- Π 16. 
ὦῷ 919. ἸἈπεῖζες Ηεπιβ]ομ: νβ]. α 
106. Μέντῃ: Ζα ΕΒ 846. 
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καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

.«Έκτορ. νῦν σὺ μὲν ὧδε Θέεις ἀκίχητα διώκων. τὅ 
ἵππους 4ἰακίδαο δαἴφρονος" οἳ δ ἀλεγεινοὶ 

ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαµήµεναι ἠδ ὀχέεσθαι. 

ἄλλω γ ἢ ̓ Αχιλῆι, τὺν ἀθανάτη τέκε µήτηρ. 
τόφρα δέ τοι Μενέλαος ἀρήιος ᾽ἄτρέος υἱὸς 

ΠΙατρόκλω περιβὰς Τρώων τὸν ἄριστον ἔπεφνεν. 80 

Πανθοΐδην ᾿Εύφορβον. ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς.« 
ὡς εἰπὼν ὁ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν, 

Ἔκτορα ὃ᾽ αἰνὺν ἄχος πύκαδε φρένας ἀμφιμελαίνας. 
2.9 αν πάπτηνεν ὃ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα κατὰ στίχας. αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 

τὸν μὲν ἀπαινύμενον κλυτὰ τεύχεα. τὸν δ᾽ ἐπὶ γαίῃ εδ 
κείμενον ἔρρει δ᾽ αἷμα κατ οὐταμένην ὠτειλήν. 
βῆ δὲ διὰ προµάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῶ, 

ὀξέα κεκληγώς. φλογὶ εἴκελος ᾿Ἡφαίστοιο 
ἀσβέστω: οὐδ) υἱὸν Λλάθεν ᾿τρέος ὀξὺ βοήσας: 
ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν µεγαλήτορα θυμόν' 90 
»ὤ µοι ἐγών' εἰ μέν κε Λίπω κάτα τεύχεα καλὰ 

Πότροκλόν 98’. ὃς κεῖται ἐμῆς ἔνεκ ἐνθάδε τιμῆς. 
μή τίς µοι «4αναῶν νεµεσήσεται., ὃς κεν ἴδηται. 

εἰ δέ κεν Ἕκτορι μοῦνος ἑὼν καὶ Τρωσὶ µάχωμαι 

αἰδεσθείς, μή πώς µε περιστήωσ᾽ ἕνα πολλοί: 96 

Τρῶας ὃ᾽ ἐνθάδε πάντας ὤγει κορυθαίολος Ἕκτωρ. 

Τὔῦ. νῦν σὺ μέν: ας επΏερτεσπεπάθ 
σμεᾶά {ο]σί τΤ9 τόφρα δέ τοι. --- 
ὧδε, 5ο, π]θ 161 ε5 ερεη 5εμο: τσ]. 
Β 489. Κ 9Ι. -- ἀκίχητα πατ Ἠ16χ, 
πηῖῦ διώνων ρτιοηνγγὂτίΠεα: Όπετ- 
χεΙἸοεἈθατεπιὶ παςἩ]ασεπά. 

τ6--Τ8 -- Κ40Ρ--404. οἳ δέ αᾱ- 
τετβα!1ν. 

81 -- ΙΙ 808 ππά Ο 29560. 
82. Ὑσ]. ζα Π Τ26. 
85. Ὑρ]. τα ϐ 194 ππᾷ 4 108. 
86. κατ᾽ οὐταμένην ὠτειλήν -- 

5 518. 
87. Ὑρι. 7α 4 496. Πϊεκεν ἄππσ 

Ἠαῦ Ἠϊετ 4επ ὄνιεοκ, ἀῑο Βοθϊπίσεῃ 
απ Καπιρξ σοσοη Μεπε]αο 7α 
ΕΑΠΙΤΙΘΙΠ: νσ]. 96. 107. 

88. ὀξέα κεκληγώς -- Β 955. Μ 
126. -- «φΛλογὶ εἴκελος, απο] πα 
ἀαπι Ζπβα12 ἁλκήν Ν 880, πι Ἠφαί- 
στοιο: νρ]. Β 426. 

89. ἀσβέστῳ' οὐδ᾽: Ἀγπίσεβία, γῖθ 
ἄ 980. α 24Τ. 

90 -- ( 4095. Σ 5. Ί 949 ὃ 58. 

509, Χ 98 ππᾶᾷ Ιπ ἆετ Οὰ: σαε998, 

91. κάτα 7Ζα Λίπω. --- τεύχεα ἆθ8 
Ῥαϊτοκ]ο: να]. 104 Ε 

92. τιµῆς: Ζα ά 159. 

98. µή τις -- νεµεσήσεται (Οοπ]. 
ΑΟΓ.), νρ].τ15Ι1: ἀ4α[Αδ παν πΊς]ῦ, 
ε]ρείῶπαάΐσετ Απδάτασ]ς ἀ4ετ Βθλοτσ- 
πῖβ, Ναοηραί”, σνῖθ 9ὔ. --- τὶς 18 - 
οἩςτ. -- ὃς κεν ἴδηται -- 416. 
Σ 40Τ. 

96. αἰδεσθείς, Ῥατί. Δον. τοη 
Ὀο]λαπι οτστ]{ζετ, απβ Ώοπθα νοΥ 
ἀεπι Ὀππι]]εη ἆετ Ώαπαςτ (98). --- 
µή πως ἆἁπ[β παν π]οβίέ εἶπα. 
[Απλαηρ.] 

96. ΌὈεχ 
1π 96. 

μαίσ οτκ]ἂτι πολλοί 

ο πννωώ ων». 

ως. 



17. ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ. 6Ι 

ἀλλὰ τί ἦ µοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; 

ὁππότ᾽ ἀνὴρ ἐθέλῃ πρὸς δαίμονα φωτὶ µάχεσθαι, 
ὕν κε θεὺς τιμᾶ. τάχα οἳ μέγα πῆμα κυλίσθη. 

ο 2 2/ ω / σα / 

τῷ μ᾿ οὔ τις «{αναῶν νεµεσήσεται, ὃς κεν ἴδηται 100 

Ἕκτορι χωρήσαντ’. ἐπεὶ ἐκ Δεόφιν πολεμίζει. 
εἰ δέ που Αἴαντός γε βοὴν ἀγαθοῖο πυθοίµην' 

ἄμφω κ αὖτις ἰόντες ἐπιμνησαίμεθα χάρµης 
καὶ πρὸς δαίµονά περ. εἴ πως ἐρυσαίμεθα νεκρὺν 

1ΠηΛεΐδη ᾽άχιλῆι" κακῶν δέ κε φέρτατον εἴη. ὔη. κ 106 
Ἱἅ ς θ-α2 ο Ν / μ / 

εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ δυμόν, 

τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον: ἦρχε ὃ᾽ ἄρ »”. 2 ὃ Ἔκτωρ. 

αὐτὰρ ὃ γ΄ ἐξοπίόω ἀνεχάζετο, Λεῖπε δὲ νεκρόν, 

ἐντροπαλιζόμενος ὥς τε Λὶς ἠυγένειος. 

ὕν ῥα κύνες τε καὶ ἄνδρες ἀπὺ σταθμοῖο δίῶνται 110 

ἔγχεσι καὶ φωνῇ" τοῦ δ᾽ ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἦτορ 
ον 2/ / 2 παχνοῦται, ἀέκων δὲ τ 

9η -- α 40π. ὢ 562. Χ 12». 586. 
98. ἐθέλῃ, 51ο] ρε]ἠρβίοτ 18591, 

παρ. --- πρὸς δαίμονα, 316 104, 
σιωπούπο ἐπωτίο, ἀθΥ 6εσεπεαίΣ νοη 
σὺν δαίµονι. 

99. ὂν Ῥεσϊελμῦ β16Ἡ α{ φωτέ, ππᾶ 
ει 6αησε Πε]ανεαία ετ]λαθετό πρὸς 
δαέµονα. --- τιμᾷ ἆ. 1. λτε, Ἠπηπα 
τετ]εΙμή. ---πῆμα κυλίσθη, τα]. 688. 
β 168, σποπιῖδοµετ Αοτιαζ. 

100: μ᾿ Ξ- μοὶ, πίε Ν 48Ι: ιτ. 
Ῥι. 19, 8, 6. 

101. ἐν Δεόφιν, νβ]. Ὁ 499 ὃὁρ- 
μηθεὶς Θεοῦ: ἄεο αιαίογε, απῖ ἆεῃπ 
Απίτιεῦρ οἴπθβ «οΐζες ππᾶ ἆαταπι 
ππΐετ σδζμ]]οπεπι Βομπίκ. 

102. εὖ ---πυθοίµην, ὨΝ απβοβεαίσ 
την Ῥοτα[αἰῖκομεπι Ναοβραίἴκ(108). 
-- ποὺ Ἱτσοπάνο. -- πυθοίµην 
του ἆ6γ τππαίε]ρατεη βΙηπ]ΙςΠθη 
Ὑαμιπεμπιπῃπς ἆπτομ ἆα5 εΠὂτ, 
ᾱ. 1. εἴπεηῃ Τατπῦ τοη Αἴαρβ τεγπε]- 
πηθη. ΜΙ{ Βεζας ἆπταιξ 1εῦ βοὴν 
ἆγαθοῖο νοη Αίας σεβαρῦ. [Αππαηπς. ] 

105, αὖτις ἰόντες πας Βθσασ απέ 
χωρήσαντ᾽ 101. 

104. καὶ τπτ πὲρ 8ο σατ -- 
βε]Ῥαί. -- εἴ πως ἐρυσαίμεθα, 3Ώ- 
ἨἈπρίσει ὙΓαπεςηραίΖ, απβ ἆεῃπ (16- 
ἄαπ]κεη ἀες Ἠεάρπάεη. 

1086. πακῶν δέ κε φέρτατον εἴη 
εἵπ Ὀτίαι! ἄρετ ἆαθπ ἹἸπ]λα]ς ἆθβ 

ἔβη ἀπὺ μεσσαύλοιο" 

γοτπετρεµεπάθῃ Ὑγιπεσμραίσες εὖ 
---- ἐρυσαίμεθα, 18 ἄεπι Ζα φέρ- 
τατον εἴη ἀάδ Βαρ]εκή σα. ΘΠΙΠΕΙΙ- 
ΠΕΠ 140: ἐρύσασθαι νεκρόν. --- κα- 
πῶν 18 πα Ναοπάτποὶκς νογβησε- 
βὔ6]]16: τοη ἀεπ νογπαπάρεπεη []ρε]η, 
ΒΙπη: ἆα ππαπ τισ ππίετ Ὀρε]ῃ, 
πΙοΠῖέ ᾳπίκοπεη ἄπαίεπι αππᾶ Ὀρ]απι 
σα νΏλ]εα Ἰαΐ, ἀϊτεο 4ϊεβ ἄαβ το- 
Ίαν Ὀθείε, ἀας σετποσοίο [ρα] δεῖη. 

106. Ὑσ]. τα 4 411. 
107. Υπ]. 4412-- 4351 ππά Ν156. 
108. Ὑσ]. 4 461 παπά Ρ 18. ὦνε- 

χάζετο, Ιπιρετ{έ.: πΙοἩ α1 11η 8 11ο Ἡ 
σατΏςχ. -- Λεῖπε δὲ νεχκρὸν, ομῖα- 
βὐβοἩμ σοαῦε]]ζ σα ἀνεχάζετο 85 
σ]εἰομπεϊᾶσεν Νερεππιρίαπά. 

109. ἐντροπαλιξζόμενος ΛΟΝΜΕΙΒ6 
βἶο] απ ἀνεχάξετο. -- Λὶς ἠυγένειος 
-- Ο 916. Σ 518, νο]. δᾷ56. -Ζαπι 
Ρ8ΠΖΕΠ γετα]οῖοᾶ 4 541 Π. 

111. φωνῃ: να]. 66 ὑύξουσιν. --- 
φρεσίν νοη ἀετ Τ1εχβθε]θ, ππθ ποσ] 
4 3456. ΠΠ 15τ. 

119. παχνοῦται πχ Ἠ16χ, εἰσοπῦ- 
οἩ: επί 8ἱΟΗ /ΖΙΡΑΠΙΠΘΗΠ του 
Κάῑια, οτβίαττί, ᾱ. 1. ν]τὰ πιπῖ- 
108. ---- ἀέπων δέ τε 1π Κοηπθββῖτεπα 
ΒΊΠἨΘ: ὙΕΠΩ 3ΠΟΗ Ὑ]άει Ἰ1]]ετ, 
νψιἀετείτερεπά: σα 4 801. -- ἔβη 
Ἀογτ. π8οἩ ἀεπι Ετάβεης παχνοῦται: 
τα 4 5ὅδῦ. 
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ὡς ἀπὸ Πατρόκλοιο κίε ξανθὸς Μενέλαος. 

στῆ δὲ µεταστρεφθείς. ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων, 

παπταίνων «4ἴαντα µέγαν. Τελαμώνιον υἱόν. “116 

τὸν δὲ μάλ᾽ αἶψ᾽ ἐνόήησε μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ πάσης 
ΒαρσύνονΏ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι" 
Βεσπέσιον γάρ σφιν φόβον ἔμβαλε Φοῖβος ᾽Απόλλων. 
ῥῆ δὲ θΒέειν, εἶθαρ δὲ παριστάµενος ἔπος ηὔδα: 

».άΐαν. δεῦρο, πέπον. περὶ Πατρόκλοιο Θανόντος 190 
σπεύσοµεν, αἲ κε νέκυν περ ᾽Αχιλλῆι προφέρωµεν 

γυμνόν’ ἀτὰρ τά γε τεύχε᾽ ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ." 
ὡς ἔφατ᾽, 4ἴαντι δὲ δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν. 

βῆ δὲ διὰ προµάχων. ἅμα δὲ ξανθὸς Μενέλαος. 
Ἕκτωρ μὲν Πάτροκλον, ἐπεὶ κλυτὰ τεύχε᾽ ἀπηύρα, ᾖ156 
ἕλχ’, ἵν ἀπ᾿ ὤμοιιν κεφαλὴν τάµοι ὀξέι χαλκῶ. 
τὸν δὲ νέκυν Τρώῃσιν ἐρυσσάμενος κυσὶ δοίη: 
Αἴας ὃδ᾽ ἐγγύθδεν ἦλθε φέρων σάκος ἠύτε πύργον. 
ο 

πτωρ ὃδ᾽ ἂψ ἐς ὅμιλον ἰὼν ἀνεχάζεθ᾽ ἑταίρων 
ο) 

ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε' δίδου δ᾽ ὅ γε τεύχεα καλὰ 130 
Δ / ιν / / αλά 2 ο. 

Τρωσὶ φέρειν προτὶ ἄστυ, µέγα κλέος ἔμμεναι αὐτῷ. 

118. ὡς: ἵπ εο]ομετ Βὔπιηππς, 
ταῖς εοἰεπετπι ΙΠπθτεη λιάρτείτοῦση. 

Ὕ, 114-199. Μεπε]αος τα{ῦ 
ΑΙ5 Ποετρεὶ; Ἠεκίος, ἀθει Ῥα- 
ἴτοκ]ος 1πσνυίεοπαοπ ἀῑο λῆ- 
εἴπηπσ αὈσεζορφεη Παΐ, γψοε]ο]ί 
τοτ 1μπι σΖατῆῖςζ. ή 

114 -- 4 595. 0 591. 

116 -- 682. Ὑρ]. Ν Τ66. μάχης 
ἐπ᾽ ἀριστερά: σι Ε 865. 

Ἱατ---- 6865. Ντ. 

191. σπεύσοµεν, Οοπ]. Αογ., νΙχ 
πο]]εη ππβ ο][τῖσ Ῥαπιϊμθη, 
τη] περὶ τατ ἈΒεσειοπηαπρ ἆἀεβ 
ἹΚατιρ[ρτοίθθεβ πατ ἨΙ6χ. --- περ 
ΠΘΠΙΡΑΤΕΏΑΒ. -- προφέρωμεν Υοἵ- 
πἈτικύτασεην, Ὀτίπσεῃ, τσ]. Ι 
928. 

199 -- 695. Σ 9Ι. γυμνόν πιῖ 
Νασπάτπο]ς αἲη ΒΟοΒ]{Α: (ππ6πή αποἲι) 
ομπο ἀῑο Ἠδείαπρ. τώ Ἠϊππγοϊβεπά, 
ἀπτοἩ γέ οετίο Ῥοίοπί ἵπι ἀεσεηραίς 
Ζα. νεκρόν. Να ἀἴερεπ Ἰλογίθη 
εοῦζί Μοπε]αοςβ τοταΆς, ἀαί[5 Ηεκίου 
πας αθἴπθπι Πήοκζασο 1ΠΖΥΓΙΡΟΠΘΊ 
1ο] Ῥοταῖίβ ἀετ Ἠβρβίαηπσ ἀ6β Ῥα- 

ἰτοκ]οε Ῥεπιᾶοπ[σί Ἰαΐξ, πας οτεῦ 
126 Ῥετίολθεῦ ψητά. [ΑηβαἨς.] 

1295. σι. Ν 418. ὄρινεν ἁπτο]ι 
ἆ1ε ἀεπι Αἷα8 οτε ]εὐσί Ζακοπιππεπάς 
Κωπᾶρ τοη ἆθπι Τοᾶᾷε ἆθ8 Ῥαΐτο- 
Κ]οβ. 

1294. Ὑρ]. σα 4 496. 
1956. [Αημαπς.] 
126. Σλχ᾽, Ιπιροτέ, σαχ Βοσείο]ι- 

πηπησ ἆειτ ΒηπαθοἨ, ἵπ ψε]οποτ 1Ἠπ 
Αἷα8 πΙβΗ: να. Ε 849, 

191. τὸν δὲ νέκυν, 1Ἀπ «Ρας, 
Ἱππ ερεηεαίΖ σα κεφαλήν», ἆθῃ 
Τούεη, ἆ, Ἱ. ἆεπ Ἠππιρί. 

128 -- Η 919. 4 485. ἠύτε πύρ- 
γον: Ἱπ Ἀππ]ίσπετ ἸΓεῖςσθ, πο 6ἵη 
Έπτπι ἀἱδ Βεραίζαησ 5 Ζατ Ἡδμο 
46 Ηα]κεε ἀθσκέ, εεπϊτπιίθ ἆθγ Ἠο]ιθ 
οσα]ο Βομ]]ά ἀεπ Κτίθρετ γοηπ ἆθπι 
ίππο Ρΐ5 σα ἀεπ Εά[δεη. 

190. Ἐγείες Ἠεπι]βίίοα -- 4 918. 
999. 

181. μέγα κλέος ἔμμεναι, 118. ἀθ5 
ὄπεεκε; αἲδ' Βαυ]εκὸ ρι] τεύχεα 
προτὶ ἄστυ ἐνεχθέντα, ἀῑο ἵπ ἆθτ 
δίαάί ας Ττορμᾶε αα[υοπαλτία 
Ἠῆείυπρ. 

ος 



1π. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΡ, 08 

Αἴας ὃ ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας 

ἑστήκειν. ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν. 
2 ὦ δα μα / 

ῷ ῥά τὲ νήπι ἄγοντι συναντήσωνται ἐν ὕλῃ 
ἄνδρες ἐπακτῆρες' ὁ δέ τε σθἐνεῖ βλεμεαίνει, 1956 
πᾶν δέ τ᾽ ἐπισκύνιον κάτω ἕλκεται ὕσσε καλύπτων' 

ὡς Αἴας περὶ Πατρόκλω ἤρωι βεβήκειν. 

᾽Ατρεΐδης δ᾽ ἑτέρωθεν ἀρηίφιλος Μενέλαος 
ἑστήκει μέγα πενθος ἐνὶ στήθεσσιν ἀέξων. 

Γλαῦκος ὃ᾽ Ἱππολόχοιο πάις., 4υκίων ἀγὺς ἀνδρῶν., 140 
΄Ἔκτορ) ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε µύθω' 
»Έκτορ εἶδος ἄριστε. μάχης ἄρα πολλὸν ἐδεύεο" 
ᾖ σ) αὔτως κλέος ἐσθλὸν ἔχει φύξηλιν ἐόντα. 
φράζεο νῦν, ὕππως κε πόλιν καὶ ἄστυ σαώσεις 
οἷος σὺν Λαοῖσι, τοὶ Ἰλίω ἐγγεγάασιν' 14ὔ 
οὐ γάρ τις 4υκίῶν γε µαχησόμενος «4αναοῖσιν 

εἶσι περὶ πτόλιος, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἠεν 
µάρνασθαι δηίοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσι νωλεμὲς αὐεί. 
πῶς κε σὺ χείρονα φῶτα σαώσειας μεθ ὅμιλον, 

σχέτλι’. ἐπεὶ Σαρπηδόν᾽ ἅμα ξεῖνον καὶ ἑταῖρον 150 

192. ἀμφὶ ΛΜ. σάχος καλύψας, 
τοι. Θ 881. Ν 450, τα Έ 315. 

188. τίς τε: Ζα 61. -- Λέων 6ἶπθ 
1 ὅπνίη: ἆαπς ΕεπιΙηΙπαπι Λέαινα 
Κεππί Ἠοπιετ πῖςμζ. 

194. [Απ]απρ.] 
1965. ἐπακτῆρες 1π 4ετ Πας παν 

Ἠ]ετ. --- σθένεῖ βλεμεαίνει: τα 29. 

196. πᾶν ϱ8η7, Ῥτάα]καζῖν τα 
ἐπισκύνιον (ΏἩχ Ἠ4οΥ). - πάτω ΠΧ 
Ἠϊετ υπᾶ ψ 91. 

197. βεβήκειν πατ ϱοβοἩτ]ίθη, 
βίαπά, τβ].158. -- Υετσ]εϊιοπεριπ]κή 
4ετ Ζ0χη]ρε Καπιρίπιπῦ, 

189. μέγα Ῥτο]ερ[ΙβοΙ- ρτᾶθ ικα δῖν 
Ζπ πένθος. -- πένθος ἀέξων, νε 
1 195. ϱ 489. ω 2891. 

Υ.140-- 189. Ηεχκίοι νοπα]ατ- 
Κοβ σεβοἱο]ίει. 

140 5 Η 18. 
παἳ - Ἡ 245. 
149. εἶδος ἄριστε, ψ]θ ΙΓ 899, νσ]. 

1, πατ. --- μάχης, 1 6οσεπιεα!7 Ζα 
εἶδος, τα]ῦ ἐδεύεο: ζα Ν 810. Όα8 
Ἱπαιροτίεκέ παξ Βεζασ απ ἀῑε {τῆμεν 
6ε]ιερίε. Ἰείζι Κοττὶισὶθτίε ΑπεΙςΗΙ: 

Ζα ΙΓ 188. -- ἄρα {ο]σειπᾶ απβ ἀθτ 
ερεπ πσεπιαοηίει Ἠαμτπεμπιπης: 
8159. πα ο ] 

148. αὔτως παχ 8ο ἆᾱ. Ἱ. οππθ 
ἄταπᾶ, ππγοτάΙεηῦ, --- κλέος ἔχει, 
πίθ α 9ὔ. -- φύξηλιν παχ Ἠϊεσ. 

144. φράζξεο νῦν, πῖο Χ 968, πας 
ὅππως, γψίε Ι 9861. ν 8τ6. -- νῦν 
ᾱ. 1. 4ϊ ϐϱ8 5ο παξ ἆἀῑ βἴεμῖο. 
-- πόλιν καὶ ἄστυ Βτατο απὰ 
Φζας 0. 

145. Ώαβ Ἡααπρὶραεψ]ιολί ἀθς (9- 
ἄαπκοεπε Ἰεσί αι[ οἷος α1]16ῖπ 
ᾱ. 1. ομπο ππβ, ἀῑεο Ηὔ]βνὂ]]κεν, ετ- 
Ἰῶπέοτί ἀπνοι ἆας Ἐο]σοπᾶθ. ᾖΖαπι 
εάαπκειπ Ε 4Τ89 {. -- τοὶ Ἰλίῷ 
ἐγγεγάασιν -- 7 498. 

14Τ. εἶσι Ἱπ {αατῖβοημεπι ΒΙΠΠ6, 
στο περὶ πτόλιος Ζπ µαχησόμενος. 
-- ἐπεὶ Ὀϊ8 ἦεν --- Ι 816. 
148, πο 
149. πῶς κε: Ιορπαξίθς Αβγπάθ- 

ἴου: Απβταέ, π]ομί Έχαρο, --- μεθ” 
τον πν]δοἈον ἆθπι ο ῆπι- 
ης] Ἠϊπ: νε. Β 149. π 419. Ι54. 

160. σχέτλιε, ἆᾳπ πᾳεΕᾶΠ]1908εΧ. 
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κάλλιπες ᾽Αργείοισιν ἔλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι, 
ὅς τοι πόλΛ’ ὄφελος γένετο, πτόλεῖ τε καὶ αὐτῷ, 

ζωὸς ἐών' νῦν δ οὔ οἳ ἀλαλκέμεναι κύνας ἔτλης. 
τῷ νῦν εἴ τις ἐμοὶ 4υκίων ἐπιπείσεται ἀνδρῶν, 

οἴκαδ᾽ ἴμεν., Τροίῃ δὲ πεφήσεται αἰπὺς ὄλεθρος. 
εἰ γὰρ νῦν Τρώεσσι μένος ποΛλυθαρσὲς ἐνείη. 
ἄτρομον, οἷόν τ᾽ ἄνδρας ἐδέρχεται, οἳ περὶ πάτρης 
ἀνδράσι δυσµενέεδσι πόνον καὶ δῆριν ἔθεντο, 
αἶψά κε Πότροκλον ἐρυσαίμεθα Ἴλιον εἴσω. 

ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος 
ἔλθοι τεθνηὼς καί µιν ἐρυσαίμεθα χάρμης, 
αἶψά κεν ᾽ργεῖοι Σαρπηδόνος ἔντεα καλὰ 

Λύσειαν, καί κ᾿ αὐτὸν ἀγοίμεθα Ἴλιον εἴδω᾽ 
τοίου γὰρ δεράπων πέφατ᾽ ἀνέρος. ὃς μέγ᾽ ἄριστος 
᾽ργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες. 

εὖ δ) οὗτος προτὶ 

151. Ὑσ]. γ 2τ1. ᾖἸποεῖζος Ἠεπι- 
βἴΙΟΗ --- Ε 488. κάλλιπες ζατῆᾶςκ --- 
Ίπι Β1ομ Ἱιε[δοςξ πας ΠΠ ἆθν 
Εοῖβε γενέσθαι ἆαία ετ πιτάθ. 
-- ᾽Αργείοισιν Ἰᾶ8πσι Υοη ἔλωρ 
γενέσθαι αΏ: ΥΕ. Ε 488 παπά Φ414. 

162. πόλᾖ᾽ Αάν. ἵπ Ἠο]µοαπι 
Μα[βθ. -- ὄφελος τοη αἶπει Ῥ6γ- 
80Η, ΨΙ6 ποοἩ Ν 286. -- πτόλεϊ τε 
παὶ αὐτῷ ηᾶο]Ἡ τοὶ εἶπο παςμἰτᾶσς- 
Ἰςμο Ἐπνεϊιίεταπρ: σα Π 2τ9. 
ο 256π. 

168. ζωὸς ἐών' νῦν -- 418. 619. 
Χ 496. Μ1{ νῦν δέ π]τᾶ ἆσθι 
γοτπατε 150 {. 1η Ἰειάεηβδοπα {Ιον 
ὙΜαῖξεθ ποςἩ εἴηπια] απ{ΓσθΏΟΠΙΠΙΘΙΙ 
ππᾷ σερίεϊσετύ. οὔ παῖῦ Νασμάσαο]ς 
γοταηφεξίει0. --- ἀλαλκέμεναι κύνας 
ᾱ. 1. ἀεπ. Τ,δἵοππαπη νον ἄεπι Βομῖοκ- 
κα] Ῥεπαντεῃ, απρθρίαζεῦ επ Ηα- 
ἄθεπ Ῥρτείδσθσεβεη σα 8611. οη ἆθτ 
Ἠείίαπρ ἆε5 6ἰεῃπαπας ἆαπτοῃ Αρο]]ο 
νγθΙ{β (απ]κοβ πΙσΠ{Β. 

1564. Ὑσ]. Ί' 906. νῦν ταῖς Νας]- 
ἀταο]ς νοχ εἰ σοβ{ε]]ς: σα 144. --- 
ἐμοί Ῥοίοπί: πιῖτ, ἆθτ 16] αἱβ 
Ἐ ὔἤμτοτ ογπατίθη ΚαπΏ, ἆα[5 516 τν 
Το]σεη νετάεῃ. --- 4υκίων νοη ὦν- 
δρῶν ρείτεπηί, πο Η 19. 

156. ὕμεν 1. Ῥρ]ατ. Ρτᾶς, 
φήσεται, 

πε- 
γοη φαίω ἨπἩχ Ἠ16Υ, --- 

17. ΙΔΛΙΑΔΟΣ Ρ, 

1566 

160 

16056 

πεφ. αἰπὺς ὄλεθρος: νβι. 4 114 
ΞἌ- Ῥ 244. 

106. εὖ -- ἐνείῃ Ὠεάιπσεπάθς 
Ἠαπκσμραΐ. Ὀϊο σαησᾳο Απδζητιυισ 
Ῥοεστᾶπάεί ἆθεη ἴπι γοτμθγσεπεπάεη 
οηίμαίεπεη Ὑογγατί ἄετ Εεἰσ]Ώοαῖξ, 
4ἱε Ττνοια 4επ Ὀπίεισαπα Ὀσίησει 
νητᾷ (1585. 156). τι Ύρώεσσιν τη 
επΏσετη Βίπη -- τοὶ Ἰλίω ἐγγεγάασιν 
146. --πολυθαρσὲς ἵπ ἆθτ Π. που]Ἀ 
Τ' 5τ, ἵη 04. ν 98. 

167. ἐσέρχεται, 
Ἠ16χ, νρ]. ο 407. 

168. ὅδῆριν ἵπ Ἡ. παχ Ἠϊες, παν 
ἔθεντο: να]. ϱ 405. ου ἆθπι ἵπ 

εν {ᾶ1146, 5ο πατ 

ἀἴεεεσ Ἰγοπάαης εππα]ίεπετ Βεατ!Ἡ ͵ 
46β Κἄπιρίεπα Πᾶπσί ἄετ Ὠαΐιν ὦν- 
δρᾶσι αὉ: Κτ. Ῥι. 48, 9, 9. 

159. Ἴλιον εἴσωι πα 4 ἹΊ. 
160. Ὑρι. Η 996. 
161. 

{ή ἆαβ γοτμετσεμεπάο Ἠϊπσα. --- 
χάρµης, αὐ]αν. ἀεπείῖν, νβ]. Ε 456. 

168. λύσειαν, 1ο98-, εζβαβρο- 
Ῥθη. --αὐτόν 1Ἀ 5ο] 6, βεῖπθ 
Τμοῖοηθ. --- ὠγοίμεθα απῖ θ6ἴπετα 
ἸΜαρεῃ. 

164. τοίου ᾱ. Ἱ. εἴπθς 80 8πβρε- 
ΖθἸομποίεν, οτ]ὰαθετί ἀπτοα άθη 
Το]βεπάθη Ἠο]αίνεαία. -- ὃς μέγ᾿ 
ἄριστος Ξ-- Π 9πι. 

που πα α, 

ναί {ῆσί ἆῑο Ὑοτροάιπσπης 

ι 

ι 



17. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. 65 

ἀλλὰ σύ γ᾿ 4ἴαντος µεγαλήτορος οὐκ ἐτάλασσας 
στήµεναι ὄντα. κατ ὕσσε ἰδὼν δηίων ἓν ἀντῇ. 

οὐδ᾽ θὺς µαχέσασθαι. ἐπεὶ 6έο φέρτερός ἐστιν." 
τὸν ὃ᾽ ἄρ) ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἔκτωρ' 

»Γλαῦκε, τί ἦ δὲ σὺ τοῖος ἑὼν ὑπέροπλον ἔειπες; 110 
ὴ { 5 2 / Δ / 2/ » 
ὢ πόποι., ἡ τ) ἐφάμην σε περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων, 

τῶν. ὕσσοι 4υκίην ἐριβώλακα ναιετάουσιν’ 

νῦν δέ 6ευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες, 

ὥς τέ µε φὴς 4ἴαντα πελώριον οὐχ ὑπομεῖναι. 

οὔ τοι ἐγὼν ἔρριγα µάχην οὐδὲ ατύπον ἵππων'. 1τ6 

ἀλλ) αὐεύ τε «4ιὺς κρείσσων νόος αὐγιόχοιο, 

ὕς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην 

ῥηιδίως, ὁτὲ δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνει µαχέσασθαι. 

ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο. πέπον, παρ ἔμ᾽ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον, 
ἠὲ πανηµέριος κακὸς ἔσσομαι, ὡς ἀγορεύεις, 1860 

ἦ τινὰ καὶ «4αναῶν, ἀλκῆς µάλα περ μεμαῶτα, 

σχήσω ἀμυνέμεναι περὶ Πατρόκλοιο Βανόντος.” 
ὧς εἰπὼν Τρώεσδσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύσας: 

106. ἁἆλλὰ σύγ᾽, εσεηβαί; σα 
156 Β, υπὰ Ἠήοκκε]ιν σα ἄθπι Ύος- 
νιατί 149 { 

167. κατ ὅσσε ἰδών 1π ἀῑθ ΔΛπ- 
56η (ἀθπι ΑΙ18) εεἸοπά, ετ]άττετί 
ἄντα. 

168. ὑθὺς µαχέσασθαι, 50 Ἠπχ 
Ἠϊθχ, φοπεῦ ϱὔε]ί ἠθύς Ῥεῖ Ὑετρει 
46χ Βοποριπα, απο] ἠθὺς μεμαώς. 

169 --- 390, 
ατο. τί ή δέ: τα Ζ 56. -- τοῖος 

ἐῶν, Κοπζεβεῖν: ἄει ἅα 4ο, δοηβῦ 
8ο Ρόομπον Ρἱ96,το]. 1Τ1. - ὑπέρο- 
πλον ἔειπες͵ - ϱ 1βΗ,  μαηρη 

11. ὢ πόποι: πα Ν 99. -- ή τ᾽ 
ἐφώμην ἵτααπ 16εἨ σ]ααῦ{α, πας 
{οἰσεπάεπι αἀγειεαΏιτετα νῦν δέ, 5ο 
θε, πο ΙΤ’ 5606. --- περὶ -- ἔμμε- 
ναι ἅλλων τς ΕΠΙ. 

115. Ὑβι. Β 841. 
18 --- Ξ 95. ὠνοσάμην κτὲ.: ἴο] 

Τατά ἀεῖπο ΕΠπδιοΠί σῦ η 711 οἳ πππ- 
σεπᾶσαπα, 1ομ εγαο]λθείο 5ο Εγ 
σαηζ ρετῖηςσ; ἆογ Αοτὶβέ, ναι ἆαδ 
Ὀτίαι) οπίεεπεπά σοζαολί υηχἁ Ῥαἱ 
4εη ὙΓονζοπ ἆοθ απάθιτηω, ἀἱθ ἆαδ- 
86] ἨΠετνοιτα{θη, 

114. φὴς Ῥιᾶβεπς ἐτοῖᾳ ἔειπες 118, 
Ατηθίς, Ἠοπιετς Τα5 ΤΤ, 9. 

ναι] ἀετ Ππλα]6 βοἶποτ Ὑλογίε αἱβ 
Γοτ{άαπετπᾶ σεᾷασπί πιτἆ. 

115. οὔ τοι Ἱεῦ]αξιες Αβγπάθίοπ 
4ε5 (εσεπεαίρες τα παοπάνᾶς]- 
Ίοπετ Ψοναπείε]]απρ ἀετ Νεσαβίοι: 
κείπεβπεσς ἵτοιπ (πε). --- 
ἔρριγα εἴατκει Απεάτασ]ς γίο Η114, 
4α5δ ρτᾶβεπάεσπε Ῥετ[οἰκίὸ νοη ἆθπι 
Ώπσ6βοτεπθη, βἴεπεπάεη ΟΠατακζει- 
7.β. 

116---1Τ8 -- ΙΙ 68ξ---690. 
119 -- χ 358. 4 814. ἴδε ἔργον 

β16Ἠ Π1ΘΙΠ Έπαπ 8Ἡ. 
150. Πὲ -- Ἡ οἴγιπι --- απ. --- 

ὡς ἀγορεύεις Ῥειε]μί βἶοῖἈ παν απαξ 
παπός. 

181. τινὰ καὶ «αναῶν απο] 
πιαηπςιαεπ ἆετ Ώαπαςν, πψῖθ τοτ- 
Ἠ6χ Αἴπβ πο]: να]. Θ ὃτο. -- ἆλ- 
πῆς 71 μεμαῶτα: τα Ν 191. 

182. σχήσω πετᾷο ζατᾶσκλα]- 
ἔθεη, της Ιπβη, --- ἀμυνέμεναι, ἆα8 
Αάῑν πε περὶ απὰ επ. παχ Ἠϊθτ, 
δει ἆάς Μεά. 

Υ. 189--212. ΗΠεκίοτ Ἱερί 
ΑοΏ1]15 Πιφδίαηπσαη; 2619) ἀ6- 
ἀ4απκεη ἆαῦ οί. 

195. Ἄψεϊίες Ἠειη]ςί]οα: 

ὔ 

Ζτπ Ζ 66. 



66 17. ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ. 

»Τρῶες καὶ 4ύκιοι καὶ «4άρδανοι ἀγχιμαχηταί, 
ἀνέρες ἔστε. φίλοι. 

ὴ 
μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς. 1856 

ὄφρ) ἂν ἐγὼν ᾽Αχιλῆος ἀμύμονος ἔντεα δύω 

καλά. τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξα καταµτάς." 
ὧς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ 

δήίου ἐκ πολέμοιο, θέων ὃ᾽ ἐκίχανεν ἑταίρους 
ὦκα μάλ᾽. οὔ πω τῆλε. ποσὶ κραιπνοῖσι µετασπών μον. ΤΕ: ϱ ᾽ 190 

οἳ προτὶ ἄότυ φέρον κλυτὰ τεύχεα Πηλεῖωνος. 
στὰς δ᾽ ἀπάνευθε μάχης πολυδακρύου ἔντε ἄμειβεν' 
ᾖ τοι ὃ μὲν τὰ ἃ δῶκε φέρειν προτὶ Ἴλιον ἱρὴν 
Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν. ὃ ὃ' ἄμβροτα τεύχεα δῦνεν 

ΠΠηλεΐδεω ᾽άχιλῆος. ἅ οἳ 9εοὶ Οὐρανίωνες 1956 

πατρὶ φίλω ἔπορον' ὁ δ᾽ ἄρα ὦ παιδὶ ὕπασσεν 
γηράς: ἆλλ᾽ οὐχ υἷὸς ἐν ἔντεσι πατρὸς ἐγήρα. 

τὸν ὃδ᾽ ὡς οὖν ἀπάνευθεν ἴδεν νεφεληγερέτα Ζεὺς 

τεύχεσι Πηλεῖδαο κορυσσόµενον θείοιο. 

κινήσας ῥα κάρη προτὶ ὃν µυῦήσατο θυμόν' 200 

νά δείλ), οὐδέ τί τοι Θάνατος καταθύμιός ἐστιν. 

184 - ϐ 1Τ8. 
Ο 486. 

196 -- 7 12. 6 1Τ4. 4 287. ο 
48τ. τ9. ΠΠ οΤ0. 

186. ὄφρ) ἄν Ὀ18 πῃξ Οοπ]. Αον. 
-- Ἐτῖ. εκαεῖ. δύω: τα Η δΙ. -- 
ἌΝαολ ἄετ 119 απ (Ιαικος πετῖσ- 
ἴθξεπ Αα[ζοτάεταπσ απ Ηοκίοτς Βεῖζε 
Ζα ἴχείεη απᾶ βεἶπε Τπάσ]καΙξ Ίπι 
Καππρίο τα ΑΒεΒεη, πια([Β ἆῑδ ἨΙεγ 
Ρο]σεπᾶο Απκήπάίραπς ἵπ Ἠοµεπα 
Μαίεε Ῥείτεπιάεη. 

187 -- Χ 998. ἐναρίζω παν 4ογρ- 
Ῥθ]ζεπι Αοοᾳδ., πο 4ἱε6 Ύετρα 4εβ 
Ἠ/ερπεμπιεηβ. 

188 --Ζ 116. 969. Ρ 619. ἀπέβη, 
ππι ἄεπ θε[άμτίεη, ἀῑδ 6τ πηῖς ἀετ 
Ἠϊείαπρ Αοἰ1]]8 Ζαχ Βίαά{ σοβομ]οκέ 
Ῥα{ίζα (1903), παςηΖπθΊ]θη. 

190. ώκα μάλ᾽, οὔ πω τῆλε: να]. 
τ 9801. οὔ πω τῆλε 1εῦ ἴπ ΈῬοδσρασ απ 
4ας ΟΡ]εκέ ἑταίρους σεβασί: τα]. 
ἐγγὺς ἔτι κλισίης Ν 94Τ. --- ποσὶ 
ὮΙ8 µετασπών Ξ-ξ- ξ 98, ᾖαχ Βοερτῖπ- 
ἀππρ ἆο. Ὑοτπετσεμευάθεη, {[Απ- 
ηαηρ.] 

4 2866. Ν 150. 199, στὰς ὃ᾽ ἀπάνευθε-- Ὢ 141. 
194, --- πολυδακρύου πιεζαρ]αφίι- 
5οπεν ἀεπεξιν Ζα πολύδακρυς ης 
Ἠ16υ., 

194, ὁ δὲ παοὮ νοτπεγσεμεπάσετα 
ὃ μέν, περῖ 4ο Ιἀεπίιιᾶί ες Ρα0- 
Ἰεκίς Ῥαεί επἰρερεηρθβείσίεη Ἠππά- 
Ἰαηπσεη ἨεΙο}. 

196. οἳ ἆοτ εἴπίβεπο Ὠαἰῖν πα 
{ο]σεπάεπι ΟΥὐ]εκτεάααν: σα 4919. 
-- Ζατ Ῥ8οπο 84 1. 

196. ἄρα ταῖς σεἀε]ηθετ Επακί]οο 
νοχ ᾧὁ - σΓῶ. 

197. γηράς, ἀϊες Ῥατιοῖρ πατ Ἠϊεγ. 
198, ἀπάνευθεν πα πορυσσόµενου: 

να]. 195 

3200 -- 445. ε28ὔ. 9τ6. πινήσας 
μάρη ἆἄἃεδ Ἠααρῦ Ὀασεπερεπά 
(κορί5οἰνᾶἔδε]πα), Ἠ16χ αἱ Αβάντασ]ς 
οἶπορ πῇς Ὀεάαπετηάθς ΤαϊπβΏπαθ 
ροπιθομίεη Όπψ]]]εβ. 

901. Υρ]. Κ 888δ. οὐδέ μτὲ. εἶπ 
νοιψατέβνο]]ες Απετάβ, ἀ4θν ὦ δείλ᾽ 
Ῥοστῆπαεῦ, νρ]. α 69. 6901: πὶσλε 
εἶππιαὶ Ἱτσοπά, 5ο ρα” απὰ ρατ 
πΙςἩζ. 



17. ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ. 6τ 

ὃς δή τοι σχεδὸν εἶσι,. σὺ δ᾽ ἄμβροτα τεύχεα δύνεις 
2 λ 3 -ω / ν) 2 ἀνδρὸς ἀριστῆος. τόν τε τροµέουσι καὶ ἄλλοι. 

τοῦ δὴ ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα τε πρατερόν τε, 

τεύχεα ὃ᾽ οὐ κατὰ κόόδµον ἀπὺ κρατός τε καὶ ὤμων 206 
ρ/ 3 / ” / 2 / 

εἶλευ' ἁτάρ τοι νῦν γε μέγα κράτος ἐγγυαλίξω 

τῶν ποινήν., ὅ τοι οὔ τι μάχης ἐκνοστήσαντι 

δέξεται ᾽άνδρομάχη κλυτὰ τεύχεα ΠΠηλΛεΐωνος. 
5 Δ / 28. / - α 
ἤ καὶ κπυανέῃσιν ἐπ ο ον νεῦσε Κρονίων. 

α. ἝἜκτορι ὃ ἤρμοσε τεύχε᾽ ἐπὶ χροῦ. δῦ δέ µιν ᾿άρης 2910 
δεινὸς ἐνυάλιος. πλῆσθεν ὃδ᾽ ἄρα οἳ μέλε᾽ ἐντὸς 

ἀλκῆς καὶ σ9θένεος. μετὰ δὲ κλειτοὺς ἐπικούρους 

βῆ ῥα μέγα ἰάχων, ἐνδάλλετο δέ σφισι πᾶσιν 
τεύχεσι Λαμπόμενος μεγαθύμου Πηλεῖωνος. 

ὤτρυνεν δὲ ἕκαστον ἐποιχόμενος ἐπεεσσιν. 916 

205. Ἐτεῦες Ἠειπ]δ[ίομ: να]. β 
984, --- σὺ δὲ --- δύνεις πι απα- 
Ῥπουίβοπεν Ὑοταπηδίε]]αησ ἆθς Ῥτο- 
ΏΟΠΙΕΠΒ οηθργεοπεπᾶά ἆθπι τοὶ 201 
επἰᾶ]ς ἀῑε ἼΠαύβασΠε, νε]οπο 4αβ 
ποτμεταεμεπᾶο Ὀνίει] Ῥορτϊπιᾶοῇ, Ρα- 
ταίαςο Εῆχ ὅτι -- δύνεις: τα 4 184. 
--- ἄμβροτα Ῥεϊοπῦ, ἀεπῃ ἀῑδ Απ- 
Ίεσαπς ἆετ νοη ἄθπ ὔθίουπ ἄθιι 
Ῥε]εας σεβοπεπκίεπ Ηὔδίαπᾳ, πγε]ς]ο 
4εα Ὀπνή]ευ ἀες Ζει» ειτεσί (οὐ 
-ματὰ κόσμον 206 τε]. 448- 450), 
18ΐ{ αἵη Ζ6ἴομεη βεἴποευ βἴο]σεπ Βίοπθυ- 
πεῖῦ, 

208. Ἐπαίθς Ἠεπρεβοι -- Ο 489. 
φ 98989. ὦ 460. Άπψεῖυεε: ναι. Η119. 
Ο 167. 188, αποι Ύ 66. -- καὶ 
ἄλλοι αποἩ ἀῑθ πάθη, ποραῖ 
ἵπ ἀεάαπκεη Ἰεσί: πε ἄϊθςο Όο]θιι 
ποτ ἴἨτα αποῦ ἆἀἱοἩ γοη ἆθπι Απ- 
Ίεπεπ ἀετ ἸΜαβεπ Ἠβτίιο σατῖο]- 
Ἠαἱθεπ βο]]εΠ. 

204. γει. ὦ 90. ἐνηέα: νε]. 611 
πᾶσιν γὰρ ἐπίστατο µείλιχος εἶναι. 

3205. Απιοϊιες ἨΗεπιϊαβιοῖ -- Ε; π. 
965. 
906. ἀτάρ απθετρτϊολῦ ]ερπα(ξ ἆῑα 

νοτλετσεποπᾶο Απεζμμτιμασ, πγδ]ο]ιθ 
ταῖς ἀετ Απκήηάϊσαηςρ ἆε8 1Ἠτα γοἩ 
ΑΟΠΙ] ἀτοπεπάεπ Τοάθβ βομ]τείβεη 
εο]]ζε: νσ]. 2025. Ώαποτ νῦν γε Εν 
1εζσί πεπϊσβείεης η (εσεηκαί” 
Ζα ἀεπα 1π 4ετ Ζακαπίυ ἀτοπεπάεν 
Τοᾶς. --- µέγα κράτος ἐγγυαλίξω: 
νβι. 4 πὅ8 -- Ρ 618. 

201. τῶν ποινήν, ὃ παπι Ἐτβαῖσ 
ἀαξῆν ἆα[ε. τῶν Ε]υνα]: ἀθτ ετ- 
Κ]λγεπᾶάε Βαΐρ πας ὅ επυμᾶ]6 πψαὶ 
Μοπιεπία. -- οὔ τι: ἀἱο Νοραβίοη 
περ]ετί εΡεπβογγοΒ] ἆάδ Ρατθιοιρίαπα, 
νΊθ 4α5 Ἠααρίνετριπι, -- µώχης 
ἐκνοστήσαντι -- Χ 444. 2 πθδ, 
Ἀποςν Ε 15. 

209 -- 4528. Ἠιει Ῥεσ]αιίεῦ ἀῑθ 
ἀερᾶτᾶο ἁῑε 906 σεσερεπο Ἠ/1]]έηβ- 
ετκ]ᾶταπσ αἱς Ζ6ἴέπεη απᾶ Απβάταςκς 
6116Υ ΑΙ6Π6ΤΕὮ, αππιζετγαΓ]1οηθη 
Ἐπίκοπεϊιάπποα: νρ]. ἁ ὅ56 1. 

910. ἤρμοσε ασήδίν, ν]ε 19588: 
Ζεας υ]κζε, ἆαί[ς ἀῑο Βάείαπς β1ο]Ὦ 
ραθρεπὰ εοίποτη 1/οἱυθ Επδομπθρίο, 
ἀαπηί 6 ἵπ ἀἆθΓβδ]ρεη ποοΏ στοί86εβ 
νοµρτίπσεηπ Ἰδηπθ. -- δυὺ δὲ ϐ8 
{αἩτ 1π1ππ Πιπθδίη, ἀῑθ πππαζ{ε]- 
Ῥατε ιτκαπο ες Ψοτπετσεπεπάρη : 
νβ!. Ι 989 πρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέ- 
δυπεν. 

211. ἐντός, πι ἄεσθηκαίᾳ σα ἆθι 
816 ππισερεπάεη Πήρίπησ. 

Υ. 919--956. Ἠοακίοι ΕΤΠΙ1Η- 
τετ ἀῑε Βὰ πἆθβσ6ΠΟΒΒΘΗ. 

919. ἰνδώλλετο δέ, ρατα]]εὶ ἆθπα 
ἰάχων, αἈΌετ πας Ὀρειραπο 1π ἄας 
Ὑετραπι Βπϊαπι: 6 ἐταῦ 1πηθηῃ 
α]]οπ γοτ ἀῑοθ Απςσεηπ 1πι α]απ- 
18 4ετ Ἠῆϊρίππο ἀθ6β Ρε]άρη παπά 
Ἰοπκίε ἀαάπτοη 1μτο Απίπιργκβατι- 
Κε απ! βἱο]. [Απμαης.] 

214. τεύχεσι λαμπόµενος -- Σ510. 
Υ 4. 

ΒΤ 



68 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ. 

ΜέσΌλην τε Γλαῦκόν τε ἸΜέδοντά τε Θερσίλοχόν τε, 
᾿4στεροπαϊῖόν τε «4εισήνορά 8’ Ἱππόθοόν τε. 
Φόρκυν τε ΧἈρομίον τε καὶ Ἔννομον οἰωνιστήν" 
τοὺς ὅ γ᾿ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
»Χέκλυτε. µυρία φῦλα περιακτιόνων ἐπικούρων' 220 

οὐ γὰρ ἐγὼ πληθὺν διζήµενος οὐδὲ χατίξων 
ἐνθάδ᾽ ἀφ᾿ ὑμετέρων πολίων ἤγειρα ἕκαστον. 

ἀλλ᾽ ἵνα µοι Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα " 
προφρονέως ῥύοισθε φιλοπτολέμων ὑπ) ᾽4χαιῶν. 
τὰ φρονέων δώροισι κατατρύχω καὶ ἐδωδῇ 256 

λαούς. ὑμέτερον δὲ ἑκάστου Θυμὸν ἀέξω. - 

τῷ τις νῦν ἰθδὺς τετραμµένος ἢ ἀπολέσδω 
ἠὲ σαωθήτω: ἡ γὰρ πολέμου ὀαριστύς. 

ὃς δέ κε Πάτροκλον καὶ τεθνηῶτά περ ἔμπης 
Τρῶας ἐς ἱπποδάμους ἑἐρύσῃ, δη δέ οἳ 4ἴας. 

ον τῷ ἐνάρων ἀποδάσσομαι., ἤ 
2590 

ἥμισυ ὃδ᾽ αὐτὸς 

ἔξω ἐγώ' τὺ δέ οἳ κλέος ἔσσεται, ὕσσον ἐμοί περ.- 

916. ἸΜέσθλην: Β 864. -- Θερσί- 
λοχον: Φ ο09. 

91Π. ᾽Αστεροπαῖΐον: Ζα Β 848. 
Ἱππόθοον: Β 840. 

918. Φόρκυν: Β 865. -- ΧἈρομίου: 
σα Β 868. -- Ἔννομον: Β 858. 

 Ἅβς---- Ν 94. 480. ο 208. 
991. γώρ ]8. ει δαΐῦσ Ῥετειίε 

4ο 22 πης τῷ εἰηρε]ειθείε Απί- 
{οτάεταπσ τοι: Ζα Η 8098. Ἠααπρί- 
Ῥοσσξ ἀες ἄεάαπΚεπς 1π ἄεπ Ῥαχ- 
Ποαϊρίεα, Ζα ἀθπει ἀ4ἱ6 Νθραίῖοη ϱθ- 
Ἠδχῦ. --- διζήµενος 7α ΒΕΨΊΙΠΠΕΝ 
επο]οπά, πο π 991. ᾖΌατ ἈῬ8ομθ 
Ῥ 81πΤ. -- χατίζων Αο. πληθύος. στς 
Ίπι εσεπραΐζ τα πληθύς ταλῖ Ίπι 
Εο]σοπάθ 4εν Ναο]ιάτασ]ς απ{Ε προ- 
φρονέως 3224. 

209. Ψσ]. 7 96. 
954. ὑπ᾿ Αγαιῶν ππίοτ ἆεη Αολᾶθτη 

Ἠθχνος, Ἠπε]ο]ο πᾳς Πρεγπά]σεπ- 
4ει Γαοπῦ ἶεα απ ππβ σεενσν 
Ἠαθεη: γοτ ἆαπ Απβζανηι ἆθς 
Αοπᾶει: Ζα 255. Ι 248. 

9906. τὰ φρονέων ἀ4επ νοτπεχᾳεἸε- 
ἆοπ Εππα]βαίΖ αα[πεππιοπά: τρ]. ο 
608 πά σα Ἐ 664. -- πατατρύχω, 
πο ο 909, οτβοἩῦρ{ο. 

906. λαούς πιθῖπθ Ἰθιίθ, Πιθῖπ 
γο]]ς. --- ὑμέτερον ταῖς ἑκώστου: 

τοι. Ο 99. β 198. κε. Ες, δὲν 8. 
-- Φυμὸν ἀέξω νρ]. β815, πθησο 
4επ Μτα{, ἀῑθ Βοτοϊεπή]]ἱα]κοῖέ 2111 
Καπιρίο, ἀαοῖι ἀἱο ἄεβομθπ]κ παπά 
αἷα Βρείςε, νο]. κ 460 1. 

99Μ. τὶς Κοιιεκάν: οἷπ 19461. --- 
ἴθὺς τετραμμένος: να]. 168. ας 408. 
-- ἢ ἀπολέσθω ἠὲ σαωθήτω τα]. 
Ο 5095 ἔ,: Ἱπιρεγαίνε ἆαθτ ΑπΟΙ- 
ἀεταπς, νε]οπε ἵπ ἀειτ ἀϊκ]απκαάτει 
σεσεπήῬετείε]]αησ ἆθξ γεγςεμΙθᾶθ- 
η6η Απεσαπσς ἀθβ Καπιρζες ἄῑθ Βάτη- 
πππηπο ἆθβ {αρίετι Ἐτίεσθις αἲβ- 
ἀτσκετ ᾱ. 1. ἸἈπαιρίε ααξ Τοά απᾶ 
Ίμεβρεῃ. 

908. ἡ, ἀας ΒαὈ]εκί πα ΒΙΟ ηβο]ι 
οτι Ετάςικαἴβποπιθη ὁαριστύς 6ε- 
τ1οΏίεῦ. --- πολέμου ὀαριστύς: τα 
Ν 291. 

9329. καὶ τεθνηῶτά περ ἨὙΘΠἨ 
αποἩ πατ ἴοῦ, ομπο ἀαί5 ἀοτ Ῥ6ο- 
{εβεπάο ἆαςδ Ὑεταιεπεῦ Ἰαῦ, 1ππ 
βο]0ςῦ ετ]εσό σα Παβεῃ. 

980. εἴξη δέ οἳ Αἴας, οπαδΙβο] 
σοβία]]{ σα ἆθεπι νοτπετρεμεπάθπ 
Πε]αινκαῦ7 οπἰᾶ]ῦ ἀἱο Εν ἐρύσῃ 
πογεπάἰραγοταπβεείαηρ:ζα 4541. 
Η 81. 

982. τό Κὔπαάϊσί ἵπι ἀεσαηβαίΐσ σα 
ἐνάρων ἆ.8 [ο]ρεπάςθ κλέος 8η. 



17. ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ. ϱϐ 

ὡς ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ ἐθὺς «{αναῶν βρίόαντες ἔβησαν, 
δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι' µάλα δέ ὄφισιν ἔλπετο θυμὸς 

νεκρὸν ὑπ᾿ 4ἴαντος ἐρύειν Τελαμωνιάδαο᾽ 256 

νήπιοι, ἦ τε πολέσσιν ἐπ᾽ αὐτῷ θυμὺν ἀπηύρα. 
καὶ τότ᾽ ἄρ)᾽ 4ἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν ἸΜενέλαον᾿ 

5’ / 5 / / 2 / η 

»ώ πεπον, ὦ ἸΜενέλαε διοτρεφές. οὐκέτι νῶι 

ἔλπομαι αὐτώ περ νοστησέµεν ἐκ πολέμοιο. 
οὔ τι τόσον νέκυος περιδείδια Πατρόκλοιο. 240 

ὕς κε τάχα Τρώων κορξει πύνας ἠδ᾽ οἰωνούς, 
ὕσσον ἐμῇ κεφαλῇ περιδείδια, µή τι πάθῃσιν. 

καὶ σῇ. ἐπεὶ πολέμοιο νέφος περὶ πάντα καλύπτει, 

Ἕκτωρ., ἡμῖν δ αὐτ᾽ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος. 
ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἀριστῆας «{αναῶν κάλει, ἤν τις ἀκούσῃ. 2456 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος, 
ἤνσεν δὲ διαπρύσιον «4αναοῖσι γεγωνώς' 

μὦ φίλοι, Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες. 
οἵ τε παρ᾽ ᾽Ατρεΐδῃς ᾽4γαμέμνονι καὶ ἸΜενελάῳ 
δήµια πίνουσιν καὶ σηµαίνουσιν ἕκαστος 

2589. βρίσαντες, το]. 546. Ρ519, 
εἰσεπ{]ο]: σγαομ{]σ σογγοτάεη, τη ξ 
υπο]Ώίθίσετι Απδζιστη, [Απ]απσ.] 

984. Ἐτείες Ηοπι]ε[ῖοἩ -- 4 694. 
Ο 2998, ἌννεΙζεβ Ξ- 996. 4956. 

985. ὑπ 4ἴαντος αὈ]α{ν. (σπε- 
ιν, απ0εν ἆθπι Αἶαςδ πες, ἀθγ 
182 ππι ἄεπ Τοΐεπ ααεἴπεηπ βομι]ά 
ἀθεκεπᾶ σε]εσί Πα[ίε: απ ἆετ 5ο]ιΏί- 
Ζεπᾶεηπ ἨΗπίῦ ες Αἴας: σα 924. Ν 
198. ϐΘ 2τ3. 

256. νήπιοι Απβγαί {πι Νοππαδαν. 
-- ᾖ τε ἵταιη, Ιειζεῦ ἆεπ ἄερεπ- 
εἰ πα ἆος 9984 { Ῥοκοἱ ο]ωπθίοη 
Ἡοβπαπρ εἶπ. --- ἐπ᾽ αὐτῷ Ἰοκα]: 
απ εε]ρίσθτη Τ,οἱοππατη, τα]. 
ὤ 4τ0θ, Π 649, 5ο ἀαΐς ἄεν Βτ]οσίο 
απξ ἄθηκο] ρε. πΙθάθτβε], νο 800: 
πέσε πρηνής ἐπὶ νεκρῷ. 

γ, 2581---361. Ύοιη ΔΙ88 απ{σ6ε- 
{ζοτάςετέ, ταξί Μεποε]αοςβ ἁἀῑοθ 
απάςτη Ηε]άεη Ζᾳπι Βο]μαῖσα 
ἄετ Τείοπε ἆθβ Ραἴτοξκ]οβ Ἰοτ- 
ρε]. 

28" -- 651. εἶπε πας Αος. ἆθτ 
Ῥετεοπ: Ζα Μ 60. 

258. ὢ πέπον, ὦ ἸΜενέλαε, 
2 55. 

2959. 

σν]θ 

αὐτώ περ απο]Ὦ 561090 

2560 

ητχ, 5θδοἈψεῖσε, ἀαίς πὶγ ἀἷθ 
1εἶεπα ἆεβ Ραΐϊτοκ]ος τεξίθη. 

240. οὔ τι: 49γπάείοι επρϊϊσαϊί- 
Όιπι. --- περιδείδια Ἠϊετ ταῖς Κατξα- 
Ίεπι επε[ῖν, 245 ταῖς ΏαβίναΕ οοπι- 
πιος1. 

241. γει. 6 το. - 
942.µή τι πάθησιν: οιρ]επηϊβΕθοὮι 

τοπι Τοάς: τσι. Ν δρ. 
948. πολέμοιο νέφος ἆθβ Ἐτίε- 

σε Ἠεἰίετνο]κο, ααΠα]]οπά τον 
να. βε]εῦ. --- περὶ Αάγ. τῖησε- 

[Απβαπᾳ.] 
τας ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος 
-- 4114, να]. Ε 1560. 

245. ἦν τις ἀκούσῃ, πας Ὀαῖ ἄετ 
Ἐπίίετπαπσ ταπᾷ ἄθπι (οἱῦεο ἆθν 
Καπιρ{θς σνγθίβο]ιὲ, 

246 -- ΙΠ 458 ιπᾶ Ρ 28. 
24τ -- ϐ οοπ. 4 2π56. 586. Μ 

459. Ν 149. 
948 -- Β το. Ι 17. Κ ὔδδ. 4 

2π6. 58τ. 
249. Ὑσι. Η απο. Ναντ Ἠ]6ι πη]τᾶ 

Μεπε]αοβ ο ἀετι ΟΡετ{ε]άπειτη Ασα- 
ΤΗΘΠΙΠΟΠ ΡΙεἰοπρεδύε]]ό. [Απμαπρ.] 

250. δήµια, Ψ8β βοπβῦ γερούσιον 
οἶνον 4 3959, ἆῑ5 νοπ ἀοτ ἀεπιεϊηᾶς 
6ερεΡρεπο: ᾱ. 1. ἆθι ἨεῖἩπ, ἆθπ 



το 17. ΙΔΙΑΔΟΣ , 

Λαοῖς, ἐκ δὲ «4ιὸς τιμὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ. 

ἀργαλέον δέ μού ἐστι διασκοπιᾶσθαι ἕκαστον 
ἡγεμόνων:' τόσση γὰρ ἔρις πολέμοιο δέδηεν. 
ἀλλά τις αὐτὺς ἴτω, νεµεσιζέσδω ὃ᾽ ἐνὶ θυμῶ 

ΠΙάτροκλον Τρῶῃμσι κυσὶν μέλπηθρα γενέσθαι." 
ὧς ἔφατ᾽. ὀξὺ ὃδ᾽ ἄκουσεν Ὀιλῆος ταχὺς 4ἴας, 

πρῶτος δ᾽ ἀντίος ἦλθε δέων ἀνὰ δηιοτῆτα' 
τὸν δὲ μετ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος 
Μηριόνης., ἀτάλαντος ἐνυαλίω ἀνδρεϊφόντῃ. 

τῶν δ᾽ ἄλλων τίς κεν ᾖδι φρεσὶν οὐνόματ εἴποι. 
ὕσσοι δὴ µετόπισθε µάχην ἤγειραν ᾽Αχαιῶν: 

Τρῶες δὲ προύτυψαν ἀολλέες, ἦρχε ὃ᾽ ἄρ᾽ Ἕκτωρ. 
ὡς ὃ) ὅτ᾽ ἐπὶ προχοῇσι διπετέος ποταμοῖο 

/ / αν λ ο/ 3 λ / 7 2/ 

βέβρυχεν μέγα αμα ποτὶ ῥόον. ἀμφὶ δέ τ ἄκραι 

ἠιόνες βοόωσιν ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω, 

τόσση ἄρα Τρῶες ἰαχῇ ἴσαν. 

ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃη ἕνα δυμὸν ἔχοντες, 

φραχθέντες σάκεσιν χαλκήρεσιν. 

λαμπρῇσιν κορύθεσσι Κρονίωῶν ἠέρα πολλὴν 

ἀἱο (επιειπᾶθ (Πεν ἆαδ Ἠεετ) 
σαβαπηπιεησερ{εποετί Ἰαί, ἁαταῖὸ ἆθτ 
Κδπὶσ ἀανοπ ἆῑοδ γέροντες Ῥεπ]τίο. 
---πίνουσιν: πο] ἆθπι νοΚαΐαν αι{- 
Γα]]επάεγ [Ῥεγσαπσ ἵπ αῑε ἁἀτιοια 
Ῥοχροη: σα Ε 878. 

951. ἐκ δὲ κτὲ. πρ Ααἴσαρε ἆετ 
Ἠε]αανκοπείτακίοῃ. 

269. Ἐνείεε Ἠεπιϊββιολ -- Μ 410. 
956, 2ηεῖζες ἨεπϊείΙοῃ -- Κ 988. 
259. ἔρις πολέμοιο: Ζα 3 989. 

9654. τὶς Κο]]εκίν, πιο 9221. -- 
αὐτὸς νοη Α6106χ, οὔπθ τοη πΙτ 
παπιθη 1ο απ{σε[οτᾶετό ζα β61η. --- 
νεμεσιζέσθω ἐνὶ Δυμῶ νε]. Σ 178, 
επιρειπάε Όπνπι]]οὮτ, επιρὂτα 
βἶο]ι Ῥεῖ ἆθπι ἀεάαπκεπ, ἆαῑατ πιῖθ 
Άοο, ο, 1πῇ.: σα 218. 

οὔῦ6 -- Σ 119. μµέλπηὃΌρα: 7α 
Ν 958. 

906. ὀξὺ, βοπεῦ Ὀ6ι νοεῖν, Ἠ16Υ 
της ἄκουσε: 5ολατξ, νοῦυ ἆἄεπι Ἑτ- 
{αββεπ ἀθβ ρελῦτίεη Ἰαταθε», ἆαίαν 
ἀοτπΏι1οῃἨ. 
5 -- ο 584. 
258. 9259 -- Η 165. 166. 6 2089. 

2056 

260 

2656 

αὐτὰρ ᾽4χαιοὶ 

2 λ 2 ἀμφὶ δ΄ ἄρα σφιν 

964. --- ἐνυαλίω ἀνδρείφόντῃ πιῖῖ 
Ὀγπ]σεθίθ πα νεγρ]πάθη, γε Β 651. 

260. Ίσι φφεσίν Ἐταξί δεῖποεβ 
εἴσποη 461868, Κταί εἴσπετ Ἐτ- 
Ίπηθδταπς, οἴιπο Βεϊκίαπά ἆαι Μπεε: 
Ζα Β 484. [Απβαπς.] 

961. µμετόπισθὃε ἆαπᾶςἩ, πΒβοἩ 
ἄεπ τοιπετ σεπαπηίεῃ, νσ]. 9668. --- 
µώχην ἤγειραν, πιο Ν ΤΤ8. 

Υ. 969--518. Καπιρέ ππι Ρα- 
ἐτο]ς]οβ) Ιιείσμο. Ὀρετσεπ]ςλί 
46τ Α ομᾶετ. 

263 -- Ν 196. Ο 806. [Απλαπς.] 
964. κῦμα ἀϊἱο Μεετεβπορβθ, 

ῥόον ἀῑο επσεσοπκοπιπιεπᾷε Β{τὸ- 
πιιησ ες ΕἸπβρδεβ; νρι. ε 451. 

9606. βοόωσικ, ΨΙε 994. -- έρευ- 
γοµένης ἁλός επ. αὔβο]. --- ἔξω 
ἀταα[βεη, πι (ἄἀερεηδαῦ σαπι 
Τ,ΑπΠά6. 

90. ἕνα θυμὸν ἔχοντες -- 0710. 
ἩΠ 219. ν 

908. φραχθέντες σάκεσιν: να]. Ν 
190 απᾶ Ο 566. -- ἀμφὶ 4ἄυ. --- 
σφὶν Παϊυ. οοπιπιοᾶί, ἀπβερει Ιδί 
κορύθεσσιν αὐλᾶπσίς του ἀμφὶ πι 
χευε. 



17. ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ. τι 

ο» 2 

χευ» ἐπεὶ οὐδὲ Μενοιτιάδην ἤχθαιρε πάρος γε. το 

ὄφρα ζωὺς ἑὼν δερόπων ἦν «4ἰακίδαο" 
µίσησεν δ᾽ ἄρα µιν δηίων κυδὶ κύρμα γενέσθαι 

Τρώῃσιν' τῷ καί οἳ ἀμυνέμεν ὦρσεν ἑταίρους. 
ὦσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας ᾽Αχαιούς: 

νεκρὺν δὲ προλιπόντες ὑπέτρεσαν, οὐδέ τιν αὐτῶν 32τ56 

Ίρῶες ὑπέρθυμοι ἕλον ἔγχεσιν [έμενοί περ. 
ἀλλὰ νέκυν ἐρύοντο. µίνυνθα δὲ καὶ τοῦ ᾽4χαιοὶ 
μέλλον ἀπέσσεσθαι' µάλα γάρ σφεας οὧκ ἐλέλιξεν 
Ααἴας, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ᾽ ἔργα τέτυκτο 

τῶν ἄλλων «{αναῶν μετ ἀμύμονα ΙΠηλείωνα. 280 

ἴθυσεν δὲ διὰ προµόχων συὶ εἴκελος ἀλκὴν 
καπρίω., ὕς τ᾽ ἐν ὄὕρεσσι κύνας Δαλερούς τ᾽ αἰζηοὺς 

ῥηιδίως ἐκεδασσδεν ἑλιξάμενος διὰ βήσσας: 

ὡς υἱὸς Τελαμῶνος ἀγαυοῦ. φαίδιµος άἴας, 

ῥεῖα µετεισδάµενος Τρώων ἐκέδασσε φάλαγγας, 286 

οἳ περὶ Πατρόκλω βέβασαν, φρόνεον δὲ μάλιστα 

ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύειν καὶ κὔδος ἀρέσθδαι. 

ᾖ τοι τὸν 4ήθοιο Πελασγοῦ φαίδιµος υἱὸς 

2τ0. χεῦε, σα Έλτεη ἀθ8 Ραΐτο- 
Ίος: ναι. Π 56τ ἓ -- οὐδὲ Μεν. 
ΆαοὮ ἆεπ Μεποϊμαάθη ηΙσλ{, πα]ϐ 
ἤχθαιρε ]1Μοίθε: 6 Πεβίθ 1Η 56ΠΥ, 
Ώ8β απζθ πηῖς Βεζαο ἀαταιξ, ἀα[ς 
Ζετπ8 ἄεπι Ηε]ίοτ ερεπ (206) ἆεπ 
ὦ]θσ τετηθιίδεπ Παΐίο. 

913. µίσησε ηιχ Ἠ16Υ, Αοτ.: Ότ - 
νά] ετρτΙ{Ε 1 ταῖς Άος, ο, 
Ἰπέ,: σα 964. -- ἄρα ἀεηπη ηΝΠ, 
αἱ Εο]ρε γοη 2Τ0. [Απ/αησ,] 

2Τ89. Τρῄσιν Ῥοαβθιπιπαϐ δηίων 
ΠΈΏΗΘΣΥ, -- καὶ 8αςἨἩ, τα. Ὀτυονοῖτ- 
βΩπηπιάηρ πό µίσησεν πτὲ. -- ὥρσεν 
εττοαρσίςε, ἀπτοἨ ίππετο ΕΙπυ Κυρ. 
οἱ -- Η 909. 
215. ὑπέτρεσαν πΙσπεη νου ΙἩπ6η 

σατΏο]. --- οὐδέ αΌει πἰο]{, Τατ 
Ἠπταρίαιισεηπιετκ γαχ ἆἀἱε Ἰμεῖολθ 
465 ΕαἴτοΚκ]οβΒ. 

9Ττ6. Ἐτβίες Ἠετηϊβς]Ὦ --- 
1 9595. 4 664. Ύ 806. 

2Τπ. ἐρύοντο ἆε οοπαέµ. --- µί- 
γνυνθα ταν Εᾶντ Κανσο Ζο1ῖ. -- 
παί απςἩ, ζΖα Αχαιοί. 

218. µέλλον 5ο]]έεὮτ, Ὀδχειεμπεῦ 
εἴπζαςῃ ἆαδ, γγαβ Ρείτη ἐρύοντο αππιῖῖ- 

ΜΗ. 

{ε]ῦαχ Ὀενοτείαπά. --- μάλα σα ὦκα. 
στο ἐλέλιξεν παπί ατα, Ῥοψίτ]ία, 
ἀα[ς δἷο τοι ἆεν Ε]αο]ε βἱοἩ νθ- 
ἀθ: σερεηπ ἆει Εεϊπά πωπάΐθη, Αβο 
Ἰπ Αν πχ Ἠϊετ. [Αημαπσ.] 

219. 380 -- 1 ὅδ0. 5δ1Ι. περὶ: τα 
4 2560τ. 

2680 -- Β 614. 1 4Τ0. ω 18. 
9861 -- ΠΠ 58ο παπά ὤ 258. 
989, πύνας Ὀ]8 αἰζηούς --- ΙΓ 96. 
285. ἐλιξάμενος 5ἴθμί Εᾶτ αἰο]ι, 

νο Μ 408: πα ο]ιὰ οπι ος βἱοἩ γοΏ 
4ετ ΕἸαοπό απιςεπαπάξ Πατία, 
διὰ βήσσας σι ἐκέδασσεν. Ζχ 88ολθ 
Ρ τος ε 

285. γεΙ. Ν 90. ῥεῖα Ζα ἐκέδασσε, 
μετεισάμενος βεβό Εν βἰοἩ. 

256. οἵ Ώ8βεἩ ἆθπι Ῥίππε Ῥεσορει 
ααΕ φάλαγγας: τα Π 281. --- φρό- 
νεον δέ οβ118ΟἩ Ζα βέβασαν, Ῥα- 
ταῖΏχθ -- φρονέοντες. 

28τ 419, ἆοσῖ βὔεμί ἀοτῦ ἐρύ- 
σαι 5ἴαῦῦ ἐρύειν. [Απῃαπσ.] 

288. ἦ τοι Ἰαἱθεῦ, παομάσπι ας Εν- 
οεῦπίδ εν Ἠήοκ]κεμτ ἆἀε5 Αίῑ8 
384 8. ἴπι αἱ]σοπιείπεη ΥΟοΓΜΘΡΡε- 



τὸ 17. ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ. 

Ἱππόθοος ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. 
δησάµενος. τελαμῶνι παρὰ σφυρὺν ἀμφὶ τένοντας. 290 

Ἕκτορι καὶ Τρώεσσι χαριξόμενος' τώχα δ᾽ αὐτῷ 

ἦλθε κακόν, τό οἳ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ. 

τὸν ὃ υἷὸς Τελαμῶνος, ἐπαῖξας δι ὁμίλου. 
πλῆξ αὐτοσχεδίην κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου" 
ἤρικε δ) ἱπποδάσεια κόρυς περὶ δουρὸς ἀκωκῇ, 996 
πληγεῖσ ἔγχεῖ τε µεγάλω καὶ χειρὶ παχείῃ, 
ἐγκέφαλος δὲ παρ᾽ αὐλὺν ἀνέδραμεν ἐξ ὠτειλῆς 

αἱματόεις. τοῦ δ᾽ αὖθι Λύθη μένος. ἐκ ὃ) ἄρα χειρῶν 
ΠΙατρόκλοιο πόδα µεγαλήτορος ἧκε χαμᾶξε 

κεῖσθαι' ὁ δ᾽ ἄγχ αὐτοῖο πέσε πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ. 300 
τῆλ᾽ ἀπὺ 4αρίσης ἐριβώλακος. οὐδὲ τοκεῦσιν 
Βρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε. αινυνθάδιος δέ οἳ αἰὼν 

ἔπλεθ᾽ ὑπ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι. 
ἜἝκτωρ δ᾽ αὐτ 4ἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῶ: 
ἆλλ᾽ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος 806 
τυτθόν' ὃ δὲ Σχεδίον μεγαθύμου Ἰφίτου υἴόν. 
Φωκήων ὄχ ἄριστον., ὃς ἐν κλειτῷ Πανοπῆι 
οὗκία ναιετώόαδχκε πολέσσ 

ο ο) 

ἄνδρεσσιν ἀνάσσων., 
τὸν βάλ᾽ ὑπὸ κληῖδα µέσην' διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἄκρη 
αἰχμὴ χαλκείη παρὰ νείατον ὤμον ἀνέσχεν. 

ΤΠΟΠΙΠΙΘΏ 166. θίπ 6Ιππε]πθεβ ΙΠΏΘΙ- 
Ἠπ]ὸ ἀϊεβετ ΒΙὐπαδίοη αἶτ. 

989. Ἱππόθοος: 911. --- ποδὸς Ὦϊ8 
ὑσμίνην -- Ν 888. ἕλπε ἄε οοπαίιε. 

990. δησάµενος 86. µιν. --- τελα- 
μῶνι πηῖ εἴπεπ Ώ1επιεῃ. -- ἀμφὶ 
τένοντας: πι ἆ4ἱθ Β6ἨἨΊΘη {46β 
Ἐαίςθβ. 

991. 995 -- Ο 449. 4ὔ0. χαριξό- 
µενος, 85 Ῥε]αρρει: Β 845. 

208 -- Ν 1πΤ ππᾶά Μ 191. 
994, Ἐχταίες Ἠεπαϊείίο -- Μ 199, 

ΖψΨεϊυες -- Μ 1865. ΎΥ 991, τρ. 
ω 598. 

996. ἤρικε, ἀἶαδε Έουπι παχ Ἠ16υ, 
Ἱηγαπβίαν: 2εχθανβό, πι περὶ 
ἁπωμῃ: σα Ν 441. 

296. [Αημαπρ.] 
20Π. παρ) αὐλόν ποεθεπ ἆοθτ 

Τήῆ]]ο Ἰϊηπ, ἆοτ Ηϊ]κε 4ετ Ἀρεετ- 
ϱρῖσθο, 1π νψε]οπο ἆετ Ῥο]μαῖῦ ρε- 
αἰοοκέ πγατθ. 

999. ἧπε χαμᾶζε -- χ 84. 

510 

800. κεῖσθαι Τη{. ἄοτ ἀαπογπάςη 
Ἐο]σε: ἀαΐξ ος Ίεσεπ Ὦ]16εῦ. --- αὐ- 
τοῖο Ῥαΐϊνο]κ]οβ. --- πρηνὴς ἐπὶ νε- 
κρῷ --- Π το. 

801. {αρίσης: πα Β 841. --- οὐδὲ 
τοκεῦσιν, πε ἆ 4Τπτ: ἆἄετ σαη:θ 
φαΐ βεπΠε[εῦ βἶο] Ἠϊε6γ απ ἀῑρ α- 
τετρΙα]ο Βεεάπιπαηπσ τῆλε: απὰ 
οΏπθ ία... 

902. 9085 -- 4 4Ττ8. 4Τ9. µινυν- 
Δάδιος δέ Ὀεσνήπάεπά. 

904. Υψ]. σα 4 496. 
906 - Ν 184. 404. 505. Π 610. 

Ῥ 596. 
806. τυτθόν: τα Ν 186. --- ὁ δὲ 

Ηεκίον. -- Φχεδίον: Β 51Π. [Απ- 
ηαης.] 

809, τόν πϊπιπης Σχεδίον απαῖ, --- 
διὰ ὃδ᾽ ἀμπερές, πο 4 δττ. φ 459. 
--- ἄκρη πξ αἰχμή ἀοι ἄπ[βετείθ 
Τε]] ες Ώρθ6ςτθβ, 4ϊο Βρεενβρίζσο. 

810. ἀνέσχεν ἄταπα ἨΘΙΥΟΣ, νρ]. 
διέσχεν Ε 100. 

4 

' 



17. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. τὸ 

δούπησεν δὲ πεδών, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾽ αὐτῷ. 
Αἴας ὃδ᾽ αὐ Φόρκυνα δαΐφρονα, Φαίνοπος υἱόν. 

Ἱπποθόω περιβάντα µέσην κατὰ γαστέρα τύψεν, 
ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον. διὰ δ᾽ ἔντερα χαλκὺς 
5” ὃν. ος 2 2, ΄ Δ ο ω 2 δν 

ἤφυσ'' ὁ δ ἐν κονίῃσι πεσὼῶν ἕλε γαΐαν ἀγοστῶ. 816 

χώρησαν δ᾽ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιµος Ἔκτωρ' 
᾽4ργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον. ἐρύδαντο δὲ νεκρούς. 
Φόρκυν 9) Ἱππόθοόν τε, Λύοντο δὲ τεύχε᾽ ἀπ᾿ ὤμων. 

ἔνθα κεν αὖτε Τρῶες ἀρηιφίλων ὑπ ᾽άχαιῶν 
2 λιον εἰδανέβησαν ἀναλκείῃσι δαµέντες. 930 

᾽ργεῖοι δέ κε κῦδος ἕλον καὶ ὑπὲρ «4ιὸς αἶσαν 
κάρτεῖ καὶ σθἐνεῖ σφετέρω' ἀλλ) αὐτὺς ᾽ἀπόλλων 
Αἰνείαν ὤτρυνε δέµας ΙΠερίφαντι ἐοικὼς 

κήρυκ᾽ ᾿Ηπυτίδῃ. ὕς οἳ παρὰ πατρὶ γέροντι 
κηρύσσων γήρασκε., φίλα φρεσὶ µήδεα εἰδώς' 936 

τῷ µιν ἐεισάμενος προσέφη «4ιὸς υἷὸς ᾽άπόλλων: 

».ἰνεία, πῶς ἂν καὶ ὑπὲρ θεὺν εἰρύσσαισθε 

Ἴλιον αἰπεινήν: ὧς δὴ ἴδον ἆνερας ἄλλους, 
/ .Λ. / "ᾖ. 2 Ἀ 

κάρτείΐ τε σθἐνεῖ τε πεποιθότας ἠνορξῃ τὲ 

πλήθεῖ τε σφετέρω. καὶ ὑπερδέα δῆμον ἔχοντας. 

911. Ὑσ]. σα 4 504. 
8129. Φόρκυνα: τσ]. 218 Φόρκυν. 
514. οἱιὸ -- Ν δ0τ. 508. 
916. 917 -- 4 505. 506. 
γ. 919- 866. Αἰπεῖᾶθ Υοη 

ΑγΡρο]]ο ετπιαζ1σῖ, αγπιαπίογί 
Ἠεχκίοι απᾶ εἴει]ζ 4ἆεπ Καπιρί 
πθτ; Αἱαπβαγπιαθ]σῦἀῑο ΑοἈςτ. 
9. 950 -- 7 Ἱπὸδ. τα, Ῥ 956. 

88π. [Απ]αυρ.] 
851. καί 5ε19βῖ. -- ὑπὲρ ἀ4ιὸς 

αἶσαν, τρ]. Ι 608. ι ὄδ, σθσοπ ἀῑςθ 
Ῥοαβίίππιτπηπς ἀ46εςβ ἆθτπβ: Ῥ 206 
ὠτάρ τοι νῦν γε μέγα κράτος ἐγ- 
γυαλίξω. 

899, κάρτεὶ καὶ σθέἐνεῖ -- Ο 108. 
Ῥ 5829. --- ἀλλά εἴατί εὖ μή. 

804. Ἠπυτίδῃ, Ῥεπεϊομποπάες Ῥα- 
ἱτοηγταίκοη {ῆτ ἄεπ Ἠετο]ᾶ, τρ]. 
ἠπύτα κῆρυξ Η 384. --- οἳ εἴπίδομεν 
Ὀαἰῖν. -- πατρί ΑποβίεθΒ. 

806. κηρύσσων γήρασκε ἆᾱ. Ἱ. ἴπα 
Ἠοτο]άκάτεπεί αἱό ππτᾶε: τει. ι 610. 
--- Φίλα φρεσὶ µήδεα εἰδῶς: πρι. 
Ἡ 218. 

990 

806. Ὑρι. Ζα Π προ. 
827. πῶς ἄν --- εἰρύσσαισθε, Ἡῖθ 

Κκδπηζαί 1Ἠχ 5ο ὔίσαπ, αἵη γοῖ- 
σπατίβνο]]ετ Απρταί: ἆαβ ἆατίπ οπῦ- 
Ἠα]ίοπο Ὀτίαι! 160 απβσεβρτοσπεη ααξ 
αταπά ἆθεσεσεππᾶτβσον Ύοτπα]ίαπς 
46τ Αποοτοάείθη (8989). καὶ ὑπὲρ 
Φεόν: σαν πιά ἆαπ {]]οι 
4οχ ἄοὐζμοαΙῦ, πεπη ἆῑο ἀοὐζμοιῦ 
εποὰ ρα απσῦὔπδίςσ πᾶτθ. ΒΙΠΗ: 
νγθηη 1 Ἰείσί, πο πο] ἀῑε (οὐζ- 
Ἠοαιῦ ῬεσπαίΙσί (981), πῖοῦ Κάπιρ{ῦ 
(989), πας 85ο] νο]επάβ αα5 Π1οβ 
νθτάθη, πεπηπ αἱ ἀοϊζμαῖξ οπο] 
π]ολῦ σὔπεαο 1802 [Αημαπρ.] 

808. ὡς νῖθ, τε]αξῖνο Ῥατῆκοαι, 
πε]οεῖε ἆθπ Τημα]{ ἆθςδ γοΥπεγσε]ιθπ- 
4επ Βαΐσζες ζπβαπΙπιεη/[α/{Αἴ, --- εἶρυο- 
µένους τὰς αὑτῶν πόλεις. 

880. πΛλήθεῖ τε σφετέρω ἄετ 
εἴσπαεη ΖαΠ1], οιπο ἀαῑς εἶθ, πε 
11. ποοσἩ σαμ]τοῖομο Ἠδ]{βνῦ]κοτ 
Ἠαϊίαη. --- καί --- ἔχοντας Ἰοησθβαῖν. 
--- ὑπερδέα πατ Ἠ16Υ, 818 ὑπερδεέα, 
ἄθρετατςβ σετῖης απ ΖαΠ]. 



τ4 1π. ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ. 

ἡμῖν δὲ Ζεὺς μὲν πολὺ βούλεται ἢ «4αναοῖσιν 
νίκην᾿ ἀλλ᾽ αὐτοὶ τρεῖτ ἄσπετον οὐδὲ µάχεσθε.' 

ὧς ἔφατ, ἀἰνείας δ᾽ ἑκατηβόλον ᾽ἀπόλλωνα 
ἔγνω ἐδάντα ἰδών. µέγα δ᾽ Ἕκτορα εἶπε βοήσας" 

292 2 ."Έκτορ τ᾽ ἠδ' ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ' ἐπικούρων, 986 

αἰδὼς μὲν νῦν ἤδε γ᾿. ἀρηιφίλων ὑπ ᾽χαιῶν 
Ἴλιον εἰδαναβῆναι ἀναλκείῃσι δαµέντας. 

ἀλλ᾽ ἔτι γάρ τίς φησι 9εῶν., ἐμοὶ ἄγχι παραστάς, 
Ζῆν᾽. ὕπατον µήδτωρα., μάχης ἐπιτάρροθον εἶναι" 

τῷ ῥ᾽ ἰθὺς «αναῶν ἴομεν, μηδ᾽ οἵ γε ἔκηλοι 940 

Πάτροκλον νηυσὶν πελασαίατο τεθνηῶτα." 
ὧς φάτο, καί δα πολὺ προµάχων ἐξάλμενος ἔστη' 

οἳ δ᾽ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾽4χαιῶν. 
ἔνθ) αὖτ᾽ 4ἰνείας 4ειώκριτον οὔτασε δουρί, 
υἱὸν ᾿ρίσβαντος. 4υκομήδεος ἐσθλὸν ἑταῖρον. 945 

τὸν δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν ἀρηίφιλος 4υκομήδης. 

στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῶ. 

καὶ βάλεν Ἱππασίδην ᾿Απισάονα ποιμένα Λαῶν 
ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων. εἴθαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν, 
ὕς ῥ) ἐκ Παιονίης ἐριβώλακος εἰληλούθειν, 9560 

καὶ δὲ μετ ᾽αστεροπαῖον ἀριστεύεσκε µάχεσθαι. 
τὸν δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν ἀρήιος ᾿άστεροπαῖος, 

851. πολὺ βούλεται ἤ: Ἔα 4 119. 
982. τρεῖτε ΕΙ1εἨ{: ν6ι. 916 απᾷ 

948. 
884. µέγα Ζι βοήσας. -- Ἕμτορα 

εἶπε: 7α )Μ ϐ0. 
985ύ -- ΙΜ 61. 
856. αἰδώς αἶη ἀεσεηείαπἁ ἆ6χ 

Ὁομαπι, θἶπς Ῥομαπᾶς, Ψ1θ Υ 24, 
Ῥνλάϊ]καξ Ζα δε, πψε]ο]μθς βἵο]λ πας 
ἄθπιβο]θθυ σοτῖο]θεῦ Ἰαῦ απὰ ἀπτο] 
ἀθπ {ο]σεπάεπ Ασοτς. ο. 1η{. ετκ]ᾶτί 
ψητᾶ. -- μέν Εἄτιαλῆτ. --- πεῖθες 
Ηεπιϊβθῖο] -- 519. 

331. Ὑσ]. 920. 
988. γάρ ]α8 ππὰ τῷ ἀατατῃ 940: 

σα Ἡ 8928. -- ἔτι Ζα εἶναι 989. 

999. Ἐτβίες ἨεπιΙκῆςν «- Θ 25, 
Ἀγοῖθθς: να]. Μ 180. ὕπατον µή- 
στωρα: νβ]. Ὁ 88 ὤφθιτα µήδεα 
εἰδώς ππᾶὰ Ν 681. 

940, μηδέ πας Οράν: σα 8 612. 

--- ἔκηλοι ππσεςῦδτί, ππρεπε]]1ρί. 
[Απβαπρ.] 

842. πολύ νοαῖῖ, ζα ἐξάλμενος. --- 
ἔστη τα Ἠ1π, Καπιρεροταϊῇ, 

848 -- Ε 49Τ. 
9844. ἔνθ᾽ αὖτε: Ζα Ε 1. 
846. 4υπομήδεος: Ζα Ι 84, 
9846 -- Ε 661, να]. 610. 
841. Ὑσ]. σα 4 496. [Απμαπρ.] 

848. 949 --- 4 6π8. δτο9. Ν 411. 
419. ἵπ 4 Ἰαι[εὲ ἆεν ἀοτί του Έ- 
ΣΥΡΥΙΟ5 οτ]εσίε Αρίδαοηπ εἶπ Βο]μῃ 
4ε5 ΡΠαπδίος, ἵπ Λ ψ]τά εἶηπ ατῖθ- 
εἷα Ἡγρδεποι αἱς Ἠϊρραβίάο Ὀε- 
7εἱοηποῦ. 

850. Ὑβ]. σα Β 848. --- ἐριβώλα- 
πος εἰληλούθει -- Ε 44. 

861. καὶ δέ παπά απο. --- Αστε- 
ροπαῖον: τα Β 848. --- Ἄψεῖθθθ Ἠε- 
πι]βος Ξ- 4 π4ϱ. 7 400. Π 2959. 

ὃδο « 9840, 

νο ω--.. 



1π. ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ. τὸ 

ἴθυσεν δὲ καὶ ὃ πρόφρων «4αναοῖσι µάχεσθαι᾽ 
ἀλλ᾽ οὔ πως ἔτι εἶχε' σάκεσσι γὰρ ἔρχατο πάντῃ 
ἑστεῶτες περὶ Πατρόκλω., πρὸ δὲ δούρατ᾽ ἔχοντο. 9606 

Αἴας γὰρ µάλα πάντας ἐπῶώχετο πολλὰ κελεύων' 

οὔτε τιν ἐξοπίσω νεκροῦ χάζεσθαι ἀνώγειν 
οὔτε τινὰ προµάχεσθαι ᾽Αχαιῶν ἔξοχον ἄλλων, 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἀμφ) αὐτῷ βεβάµεν, σχεδόθεν δὲ µάχεσθαι. 
ὧς Αῑἴας ἐπέτελλε πελώριος. αἵματι δὲ χδὼν 960 

δεύετο πορφυρέω., τοὶ ὃ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον 
νεκροὶ ὁμοῦ Τρώων καὶ ὑπερμενέων ἐπικούρων, 
καὶ «{αναῶν' οὐδ᾽ οἳ γὰρ ἀναιμωτί γε µάχοντο, 

παυρότεροι δὲ πολὺ φθίνυδον' µέμνηντο γὰρ αἰεὶ 

ἀλλήλοις καθ᾽ ὅμιλον ἀλεξέμεναι φόνον αἰπύν. 

3 

9656 

ὧς οἳ μὲν µάρναντο δέµας πυρός, οὐδέ κε φαίης 
οὔτε ποτ ἠέλιον δύόον ἔμμεναι οὔτε σελήνην΄᾿ 

.. 958. καὶ ὁ, 8ποἩἈ ἀ41686χ, πθ 
ΆΑπθβς 945. --- πρόφρων 7Ζα μµάχε- 
σθαι: τει. Ἐ 956τ. 

864, Ἐπταίεε Ἠσαπιϊςαςσῃ -- Η 211, 
εχ τετπιοσλίο 65 π]οἣῦ πἹεΏσ, 
πΏπι]ΙοὮ πρόφρων «αν. µώχεσθαι. 
-- ἔρχατο, ἙΕ]αδαρί τοη ἔργα: 
πΏχθη ΠΠΙΒΟΠΙΟΒΡΘ6Ἠ, νθ ΥΟἨ 
οἶπες βολῆίπεπάεη Μαπεν: Υ6|. 268. 
Ν 190. 

865. πρό Αάγ. Ζᾳ ἔχοντο: Ἠ1ε]- 
.θη νοχ 8168, νρι. Υ 8. 

966. µάλα νοτεἈτκ{ πάντας. --- 
πολλὰ πελεύων -- Ε 628. 

96τ-- 969 οι]κ]Ἀτεπᾶᾳε Απεζημταιςσ 
γΟΠ πολλὰ κελεύων, ἆαμει ΑΑγπΠᾷ6- 
νοη. Ζατ ῬΒαοπο 4 8089--5065. --- 
προμάχεσθαι, Φε ποοἩ 4 911, πταῖῦ 
᾽Αχαιῶν, ᾱ. Ἱ. ἃπ9δ ἀετ Ιωπῖθ ἆετ 
Αομᾶετ Ἠετνοτυτεύεπα Κἄπιρέεη, ἴπα 
6ερεηβαϊᾳ σα ἐξοπίσω --- χάξεσθαι. 
--- ἔξοχον ἄλλων, θὐεπεπάε Ὑετοίῃ- 
ἀππᾳ, Όγαε οείεγίθ. --- μάλ᾽ σαχ Ὑει- 
αἰῶτκαηπσ νοπ ὦμφ) αὐτῷ τεςο]ῦ 
ππι 1Ἠπ 961,95, ἆθπ Παϊσονπατη, 
ᾱ. 1. ἵπ αππτε]θαχες Νᾶπε ἆἀεβ- 
βο]Ό6υ: σα Ν πτοθ. Ρ 502. -- βε- 
βάμεν σοβοἩτ]ζζεηπ βοῖπ ᾱ. 1. 
β{οῦπεπ Ῥ]είρεπ: Ζα 19Τ. --- σχὲ- 
δόθεν, 5ο ἀαῑΐςδ ἀοτ Κάπιρίε απ 
βείπεπα ΒαπάριπΚκέ γετματτεπά ἀ4επ 

ἄπθσποτ Ἠη8Πθ ἨΘΤΑΠΚΟΙΠΙΠΙΕΩ Ι818ί: 
να]. 4 906. 

860. [Ανπαπα.] 
961. πορφυρέω νοπι ΕΒἰαῦ πχ 

Ἠ]θγ. --- τοὶ Ῥίβ ἔπιπτον -- χ 118. 
ω 181. 449. 

8628, ὁμοῦ Ῥε2]1ε]ί ε1ε] αα{ Τρώων 
ππᾶ ἐπικούρων, ἆαπα παοπἰτᾶσ]ο] 
πρ Ναοπάταοκ καὶ 4αναῶν: [αῦθτ] 
απο] νοα ἆἀθπ Ώαπαθτῃ. --- οὐδ᾽ 
οἳ πε αἱ φωϊάεπι. --- ἀναιμωτί ἆ. 1. 
ομπο Υετ]αφί, Ῥείοπί ἀπτοῦἈ γέ 
πὝπθρεη ἀε8 {ο]σεπάεπ (εσεπβαίσθΒ. 

864. πολὺ 7π παυρότεροι. --- µέ- 
µνηντο πβΤ6εη Ὀθδάαολμ{. 

806. ἀλλήλοις Ῥείοπό: πΙομε Ὦ]ο[ς 
εἵπ Ίεᾷετ 51ο] 9ε]δεῦ. --- καθ ὅμι- 
λον: τα 4 209. 

γΎ. 906-- 58659. Όετ Καπιρε 
ααιξ ἆεῃπ απάςθτη βε6ϊΐθη ἆ49θ8 
ΘοἩ]αςοπ{{ε]άςβ. 

966. Ὑσ]. 4 696. Ν 6189. Σ 1. --- 
οἳ μέν, ἄεσευραῖσ 910. -- οὐδέ κε 
φαίης: Τα ΙΓ 992. [Αηπαπρ.] 

96Τ. ποτὲ πας Ἀεραβοη, πο 4 
918. Ῥ 404, ἵη Ἰκεῖπεπι Εαΐῑα, ᾱ. 1, 
4πτοβαας πΙοἙῦ, --- σόον ἔμμεναι: 
ν6].υ 8566 {. ἠέλιος δὲ οὐρανοῦ ἐξαπ- 
όλωλε. --- Μι οὔτε σελήνην πὶτα 
4ετ Βερτίβ ετγεϊετί σα: ἄροετπααρύ 
Κεαῖηπ Ἰεαολμίεπάθρ ἀθββίτη, 



Τ6 17. ΙΔΙΑΔΟΣ ΕῬ. 

ἠέρι γὰρ κατέχοντο, μάχης ἐπί 8᾽ ὕσσον ἄριστοι 
ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ κατατεθνηῶτι. 
οἳ δ᾽ ἄλλοι Τρῶες καὶ ἐυκνήμιδες ᾽χαιοὶ 
εὔκηλοι πολέµιζον ὑπ᾿ αἰθέρι, πέπτατο ὃ᾽ αὐγὴ 
ἠελίου ὀξεῖα. νέφος δ᾽ οὐ φαίνετο πάσης 

γαίης οὐδ᾽ ὀρέων' μεταπαυόμενοι δὲ µάχοντο. 

ἀλλήλων ἀλεείνοντες βέλεα στονόεντα. 

πολλὺν ἀφεσταότες. 

ἠέρι καὶ πολέμω, τείροντο δὲ νηλέϊ χαλκῶ, 

ὕσσοι ἄριστοι ἔσαν. 

ἀνέρε κυδαλίµω. Θρασυμήδης ᾽άντίλοχός τε. 
Πατρόκλοιο Βανόντος ἀμύμονοςφ, ἀλλ᾽ ἔτ ἔφαντο 
ζωὸν ἐἑνὶ πρώτω ὁμάδω Τρώεσσι µάχεσθαι. 

τὼ ὃ) ἐπιοσσομένω Δάνατον καὶ φύζαν ἑταίρων 

868. ἠέρι: να]. 208--το. -- κατ- 
ἔχοντο Ῥαβ].: ἆῑε Κἄπιρῄεπάεη. στα 
μάχης αὐλᾶπρῖς τοη ἐπί 8᾽ ὅσσον 
στα ἐφ᾽ ὥσσον τε, τα Ο 95ὔ8, 5ο 
ποῖξ {π ἀθν ΒοἈ]α ο ἀῑθ Ηατρί- 
Ἠε]άσπ εαπάεη, ᾱ. Ἡ. ἵπ ἆον ΜΙΕ{ε 4εβ 
Ῥοβ]ασβ/{ε]άθε: ΥΕ]. 9τ5. [Απμαπσ.] 

8τ0. οἱ δ᾽ ἄλλοι ᾱ. 1. ἄτε ααξ 4επ 
Ῥοϊάεπ Βεϊτεπ ἆθς Βομ]αςβ{{ε]άες. 

871. εὔκηλοι ταῖς, ἆᾱ. Ἱ. πημρθ- 
αὐῦτὲ ἄπτοἩ ἆθπ Νοδεί, -- ὑπ αὖ- 
9έρι, πο] ἀενγ εἰταπ]επᾶο Ἠϊπιπιε] 
ηΙοΒ{ τοπι Νεῦε] νετάεοκὲ να. --- 
πέπτατο δέ κτὲ., να. ἕ 44 {. αἴθρη 
πέπταται ἀνέφελος. 

819. γαίης ππᾶᾷ ὀρέων ρατάνε 
Ποκα]σεπείῖνε: να. γ 251. Ντ. Ρι. 
ΜΑ ΜΕ Β µεταπαυόµενοι, ἀα8 
Ύετοαπι πχ Ἠΐ6χ, Υ6Ι. µεταπαυσωλή 
Τ' 901, αποἩἈ Έ 986, ἀασπΙβοελοαη 
ταβζοπᾶ, ταῖς Ὀπίετρτεομπηρεη, 
εσεηκα!ΐζ Ζα µάρναντο δέµας πυρός 
966. 

874. βέλεα στονόεντα, πιο 6 109. 
ο 590. ὦ 180. 

9Τ6. πολλὸν ἀφεσταότες, σε]. ο 
ὅσθ, οτκ]ᾶτί ἀλεείνοντες. --- τοὶ δ᾽ 
ἐν µέσω ἀῑε απᾶρτη αΌ6χ ἶπ ἆθγ 
Μπο ἀοθ5 Ῥοπ]ασμίίε]άες Ὦεῖ ἆογ 
Τμείεπο ἆθβ Ραίτοκ]ος. 

8Τ6. ἠέρι, ἆετ {6ι]ΙοἩ νου αι 
269 Ε, τα ππβίεη ἀ4ετ Ααλμᾶστ. απβ- 
ευνοῖθεί πα: νσ]. 645 Π. ---τείροντο 
δέ κτὲ. ετκ]ἀτυ πολέμω. 

3Τπ. ὅσσοι ἄριστοι ἔσαν, να]. 368, 
σιεῦί π]οβί ἀάβ Φτρ]ε]κῦ Ζα τείροντο, 

5τ0 

λ 2 3 / 2 2 - 
τοὶ δ᾽ ἓν µέσω ὤλγε᾽ ἔπασχον τδ 

δύο δ) οὔ πω φῶτε πεπύσθην. 

980 

βοπάθτΏη 10 εἶπθ πηαομτᾶα]ο]με Βο- - 
βήπππιπης Ζα τοὶ δὲ 8τ5. -- δύο 
δέ: τε Ετζάμ]απρ ερτϊησε πιεάςθι - 
νοη ἆετ Μα ἴδθετ ααῖ ἀἱο Ίππκο 
Φαϊΐίο ἀα5 Βεπ]ασβμ{{ε]άος, ἄεππ ἀοτῖ - 
βἴθπεῃ παο] 682 ἆῑοδ Ῥοϊάςη ΒῦἨπο 
4ες Νερίοχ. Ἱπάες εί ἵπ ἆθπ {ο]- 
σεπάεη Ψετεε 977---588 ταῖς ΒΙοΠετ- 
Ἠαῖῇ εἴπο Ιπετρο]α Ίο Ζα εΓΚΕΠΠΕΗ, 
νε]οἈθ απξ ἀῑαο 679 Π., {ο]σεπᾶο Ἐκ- 
Ζἄπ]αηπς νοτρετείδεη βο]]ζ6, πγο ἨΜ[6- 
ηθ]αος ΑπΙοσἩος αα{βασοΠό, πι 1ἨΠ 
πας ἆετ Ῥοΐβεμα νοηπ Εαϊτοζξ]οβ᾽ 
Τοάαο τα ΑΕΠΙ] σα βεπᾶεῃ. 

--θτθ, πθ]επε αἩπ 8ἶομ ἴπι Ζπβατι- 
πιεηηαπσο Ῥε[γοπιᾶεύῦ ππά ἀπτο] ἀῑθ 
ἨΓαϊυεοἈνγεϊιβρ]κεΙν απᾶ ἆαβ Ὄπρε- 
βολ]ο]ς ἆετ Πατείε]]απςσ Απείοίς ϱτ- 
τοςί, βομεῖηῖ π]ομῦ αταρτϊπα]Ιο]μ Ζα 
β6Ίη. --- πεπύσθην Ἰαϊίεπ Καπᾷς. 

89. Πατρόκλοιο πας ἀθεπι ρεβᾶῖ- 
Καΐῑνοπ θανόντος αὐλᾶπρίσ νοπ 
πεπύσθην. 

880. ἐνὶ πρώτῳ ὁμάδω, 
Ἠϊος, νσ]. 471. Ο 540. 

881. ἐπιοσσομένω παν Πες: ἵπ- 
ἀθπι Ααἷθ εἶπ Αποο Παίίον απ{, 
ᾱ. 1. ζα νοτπἰπάθνη ΕαποἈίθη. Βίπη: 
ραπ” πηῦ ἆετ Ἐήνχδουσο Εν 1μτα 
εἴσπεπ ἀοβήμτίοπ Ῥεβομᾶθηρῖ, 

ΒΟ ἨΠΙΤ 

ΆΑῦεχ 
απο] ἀϊδ γοτμετσθμεπάε Ρατθῖα 966 

ον 



1π. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε, τή 

νόσφιν ἐμαρνάσθην, ἐπεὶ ὧς ἐπετέλλετο Νέστωρ 
ὀτρύνων πολεμόνδε µελαινάων ἀπὺ νηῶν. 

τοῖς δὲ πανηµερίοις ἔριδος μέγά νεῖκος ὀρώρειν 

ἀργαλέης' καμότω δὲ καὶ ἱδρῷ νωλεμὲς αἰεὶ 986 

γούνατά τε κνῆμαί τε πόδες 8᾽ ὑπένερθεν ἑκάστου 
χεῖρές τ᾽ ὀφθαλμοί τε παλάσσετο μαρναμένοιιν 
ἀμφ᾽ ἀγαθὸν Δεράποντα ποδώκεος 4ἰακίδαο. 

ο οκ: ὡς ὃ) ὅτ ἀνὴρ ταύροιο βοὺς µεγάλοιο βοείην 

Λαοῖσιν δώῃ τανύειν, μεθύουσαν ἀλοιφῇ" 990 

δεξάµενοι ὃδ᾽ ἄρα τοί γε διαστάντες τανύουσιν 
κυκλόσ’᾽. ἄφαρ δέ τε ὑεμὰς ἔβη. δύνει δέ τ᾽ ἀλοιφὴ 

πολλῶν ἑλκόντων. τάνυται δέ τε πᾶσα διαπρό’ 
ο οι ας δέ  ᾗἩ / 21 3Ν / 
ὡς οἵ γ΄ ἔνθα καὶ ἔνθδα νεκυν ὀλίγη ἐνὶ χώρῃ 

ἕλκεον ἀμφότεροι' µάλα δέ σφισιν ἔλπετο Ῥυμός. 996 

Τρωσὶν μὲν ἐρύειν προτὶ Ἴλιον, αὐτὰρ ᾽άχαιοῖς 

νῆας ἔπι γλαφυράς' περὶ δ᾽ αὐτοῦ μῶλος ὀρώρειν 
ἄγριος' οὐδέ κ’ "Αρης Λαοσσόος οὐδέ κ’ ᾽άθήνη 

882. νόσφιν, Υοη άεπεν Ῥαῖ ἀ46τ 
1μεἷοῃθ ἀ68 ῬαΐτοΚκ]οβ. --- ὡς Ῥο21ε]ῦ 
ΒΊοἩ απ{ ἐπιοσσομένω Ὀἱβ ἑταίρωγν. 
--- ἐπετέλλετο: αἵη εοἶοπει Αιτας 
180 1π ΤΠ πῖομῦ ετζᾶλμ]{. 

988 -- Β 589 υπὰ Π 904, 

γ, 984--399. Ότο Ἡε[]σ]κοαίῦ 
4ος Καπιρίες Ὀ6ι ἆετ Ἰεῖο]α 
ἀ46ε Ραἴτοκ]οῬβ. 

884. Ἐτεῦθς ἩοιπϊςίΙε]: νο]. 4 4Τ2. 
τοῖς δέ, ἀἄεπεπ Ῥεῖ ἆει Τεῖοηο ἀεΒ 
Ῥαΐτο]]οβ.---πανηµερίοις ἀεπβαππεη 
(ἄρτισεπ) Τασ ἨϊπάπτοἨ κεῖς ἆθτη 
Τοᾶς ἀεξ Ραΐτοζκ]ο. --- ἔριδος πα] 
νεῖκος: σι Ν 2Τ1. -- μέγα νεῖπος 
ὀρώρειν -- Ο 400. ὀρώρειν ἵη ἵπιρει- 
{οκίρεάειίαης: {οῬίο. 

886. καμάτῳ καὶ ἱδρῷ, πὶθ Ν τ11. 
Ῥ π4ῦ νοτριπάςη, οὔπποΒ] Ἠϊθτ ης 
ἱδρῷ 7Ζα παλάσσετο ρα{εῦ. [Απᾖαπσ.] 

887. παλάσσετο, ἀετ βίπσα]αν ὑτοῦρ 
ἄετ ταππήθίε]ρατ νοτµεισεπεπάεη 
Ῥ]ατα]α, ταῖῦ Ῥεζαςσ αα{ ἆάβ επζ- 
{ργηϊο γούνατα 986. Ἐβεπβο αιί- 
{α]]επᾶ 160 ἀετ Όπα] μαρναμένοιιν 
νου ὈῬδιάεη Ῥατζείεῃ. 

988 -- ΙΙ 1656. 

889. ταύροιο βοός, να]. Β 480, 
4ἱε Ἀρεοῖθθ ταῖῦ πασΏ{ο]σεπάθπι (6- 
Ὥπβ, 6 π δ0ὔ δμώων ἀνδρῶν τ. ἃ. 

--- βοός Ῥίβ βοείην 
παπς.] 

890. Λαοῖσιν, 56εἶπεῃ Τ6ιὔεῃ. 
891. διαστάντες πι]ῦ πυμλόσε, 845 

οιπαπάετ σοἰτείθη 1ΙΠ Θ6ΙΠΘΏ 
Κτοῖβ. -- τανύουσιν ΒΡ8ηΏἨΘΠ 488 
Εα]] απβ, Ἰπέοισε ἄθβεεπ ἆαεθ Εεἴῦ 
Ἰ αἱ] Ῥοτεπ οἰπατίηρί, 

892. ὑμμάς παν Ἠ16ς, ἀἱο παθῦν- 
Ἠσμο Έ επο]λΜ1σκαΙῦ 4ει Ηαπῦ. --- 
έβη σἶπασ {οτί, βοππαπἆ, ἆἀειτ 
Αοτςς Ζ1Υ Βοσοϊομπαπσ ἄθε Μοπηθη- 
ἴαπεπ, ἀἆασθσεη ἄά8 Ρτάβεης δύνει 
νοπ ἀθπι απιδλ]ίοιοα Εἰπσίο]ιθι 
465 Ε'εἰζεβ. 

898. πολλών ἑλκόντων ἄεπ. αΏβο]., 
οτ]κ]άτί Ῥεεοπάςτε ἀφάώρ. -- τάνυ- 
ται νοηπ αἴπθπι Ῥτάβεηςβ τώνυµι. --- 
διαπρό ἄατο]λ απᾶ ἆπτολ, π8ο] 
Άἱ]οη Φα1ὔθη. 

994. νέκυν ταῖς σεἀελμηΐετ Ἑπά- 
81196. 

896. µάλα Ὀῖ5 θυμός --- 984. 495. 
-- σφισιν Υοπ Ὀειάεπ Ρατζεῖθη, πα] 6 
{ο]σεπιάθτ Ται]πηρ: Τρωσὶν μέν --- 
αὐτὰρ Αχαιοῦς. 

90π. ὀρώρειν, πιο 984, 
998. ἄγριος πιῖς Ναο]ιάταοἷς απα 

ΒοἩ]π{ 4ε 6άαπ]κεης, ππι ἄεπ 
{ο]σεπάθη ραταἴθ]«ῆβομθπ Εο]βεραίᾳ 
ἄατωη Ζη ΒΟΠΠε[β6Ἡ. --- οὐδέ κ᾿ Άρης: 

-- Σ 58. [Απ- 
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τόν γε ἰδοῦσ) ὀνόσαιτ). οὐδ) εἰ µάλα µιν χόλος ἴκοι. 
τοῖον Ζεὺς ἐπὶ Πατρόκλω ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων 

ἥματι τῷ ἐτάνυσσε κακὸν πόνον. 

ᾖδεε Πάτροκλον τεθΘνηότα δῖος ᾽άχιλλεύς: 
πολλὸν γάρ ῥ) ἀπάνευθε νεῶν µάρναντο Δοάων. 

τείχει ὕπο Τρώων. 

τεθνάμεν., ἀλλὰ ζωόν. ἐνιχριμφθέντα πύλῃσιν. 

400 

οὐδ᾽ ἄρα πώ τι 

τό µιν οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ 

4056 

ἂψ ἀπονοστήσειν., ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἔλπετο πάµπαν, 
ἐκπέρσειν πτολίεθρον ἄνευ ἔθεν, οὐδὲ σὺν αὐτῶ": 
πολλάκι γὰρ τό γε μητρὺς ἐπεύθετο νόσφιν ἀκούων, 
{ οἳ ἀπαγγέλλεσκε «4ιὸς µεγάλοιο νόημα": 

δὴ τότε γ᾿ οὔ οἳ ἔειπε κακὺν τόσον. ὕόδσον ἐτύχθη. 410 
ο κα] ρ ν) 

μήτηρ. ὅττι ῥά οἳ πολὺ 

ϱε]Ώρςί Ατοβ πΙσοΠπέ, πας εκρ]κα- 
γεπι Αφγηά., ἀᾶσεσεηπ ἆπς 2ψοῖῖο 
οὐδέ απο πΙομ{. Όδεν ἀῑο Ί1ε- 
ἀετπο]απρ ἀε5 πέ τα Ν 121. 

899. ὀνόσαιτ᾽ Ῥοθεπθία[ῖς ἆατ Ὑετ- 
σαηρεπ]εῖζ.---οὐδ᾽ εὐςε]θείπ]Ιολ 
πΘΏἨἾ. -- µιν σεπυ σιειοππιᾶ{είσ 
ααξ Ατθς ππᾶᾷ Αίπεπο. -- χόλος ἄτο]] 
σεσεπ ἀῑε σεσεπγρατίεῖ, 85ο Ώ6ῖ Ατες 
6εσεπ ἀῑθ Αολᾶατ, Ὀεῖ Αἴπεπε σορεπ 
ἀἱθ Έτοες, Ῥειάς γγτάεη ἄεπ Καπιρί- 
αἶζετ ἆἀθγ («εσεηρατίεί απετκαηπ{ 
Ἠαβθη. 

Υ, 400--- 411. Αολι]]αππύ π]ς{ 
Ραἰτοκ]οβ) Τος. 

400. ἐπί Ἰοκα]: ἄθετ, πο Ν 969. 
401. ἐτάνυσσε -- πόνον: Τα Ν 

909 απᾶ Η 109. -- οὐδ ἄρα πώ 
τε, Ψιε Ν 621. [Απ]μαηρ.] 

402. τεθγηότα ρτλάϊκαν σπα 
Ο]εκέ ΠάτροκΛον. 

408. Ἑτεῦες ἨεπιϊεΙίοα «- | 90. 
404. τείχει ὕπο Τρώων -- ὅὔ8. 

φ αι, ἵπ Ὀοονεϊπεπιπαπρ της 
ΤΠ πο». Σ 4ὔ8. -- τό υεὶβῦ απ 
4επ {οἰσεπάειπ Τηΐ, τεθνάμεν Ἠ1η, 
νο Ἐ 665. Ο ὔ99. -- οὔ ποτε, σα 
8607, κεΙπεηξα11ς, ἨΙΠΙΠΙΘΤΤΙΘΠΗΤ. 
---ἔλπετο Ἠϊετ πα αἱ]σεπιείηθη ΦΙΠἨΘ: 
εγπατῖεῖίς. 

4060. ἐνιχριμφθέντα: ἀϊ6βο Υου- 
απβεθίζαηπρ νηἁοταίτοιθεῖί ἆετ Ὦ6- 
αοἰπηπηίεηπ Ἰλ/θίκαπςσ, νθ]οπθ ΑοΠῖ]] 
Ῥαΐτοκ]ου Π 81-96 ρεσερεῃ Ἰα(ία. 

406. Ετβίε ἨΗοαπικίΙο -- 4 ϱ0. 
ϐ 499, Μ 116. νθ. ω 4Τ1. --- οὐδὲ 

φίλτατος ὤλεθ' ἑταῖρος. 

τό πε ἰᾷ φιᾶειι, πῦ πάµπαν: απο 
ἆα5 ἀπτεβπατας πΙσᾳἩζ. 

40Τ. οὐδὲ αθοαχ αποἲι πἰσ]ἡξ, 5ο 
«πεηῖσ αἱς.. 

408. τό γε σεµῖ απ{ ἀα8β ποσ]ετίε 
σὺν αὐτῷ ἐκπέρσειν πτολ.: Ν8ολἈ 
Τπειῖε Ὑετκήπάῖσατπς Ἠαίζο Αοβῖ]] 
ἀἱο απ] ᾖππιεεπεη εἴπεπι Χπτσεν, 
ἈΌθτ ταἩπιτο]]θη Ίμερεηπ απᾶ εἴπεπῃ 
Ίαπσεη, ἄ9εχ ταἨπι]οβεἩπ: Τ 410 Π. 
Ῥα, 6τ Ίεπες πἈμ]ίεθ, 8ο πιπ[βίε 6τ 
νοχ ἀει Εήππαμπιε Ττο]αβ {α]]επ. --- 
νόσφιν σοβεοπἀετῦ γοη απάετη, 
ἀἆαμεν Ίπι σ6ΒΕεΙπιΕἨ, πε 6 6δ8δδ. 

410. δὴ τότε Υ νψεϊεῦ Ἠϊεχ πατᾶοἷς 
απξ πολλάκι 408, ἆαῑεν ἔειπε, πῖθ 
ἐπεύθετο Ῥ]αξαπαπιρετ{εκ{8εἩ σα 
ἠρογεείσεηι. -- ὅΌατ Βαεςπα τει. Σ 
9 Β., ποπαςα Αο]] {ταιΙοὮ νοπ 
Τπεζῖς αἶπο Ὀδαβπιπαίε Ηἰπάθαίατς 
απ{ 4επ Το 4 Ραΐτοκ]ος ετα] (επ 
Ἠαδίθο. [Απμαπρ.] 

411 --θ5δ. ὅττι ῥά οἳ, ἵτα πυγεῖδη 
Ἐπ[ςβα, ππίο 666. Χ 4899, βοπδί ἴπι 
γεγραπίαησ: ἆα[ς πᾶτα]1οῖ μπα, 
ἀϊο Απβθζηνιπς ποπ γοη κακόν 
αἱ]εῖπ, κοπάθγτι ΥΟηΠ πακόν 8 
ἐτύχθη, ἆαίνεν ἆετ Αοτὶθ ὤλετο 
γοπ ἆθγ Ῥοναῖίς οἸησείτοίοπον Τηα{- 
ϱαοἩθ, π]ομε ἆ9 Ἐπῦ ὀλεῖται. 
Ὀρνισεπς πιυ[ς ο Ὀταρτϊπρ]σμ]κοῖε 
αποὴ 416βε6Υ Ῥατθῖθ 401---411, πε]ο]ια 
«π{ Σ 1 ΕΠ. νοτρεταϊθθη οἱ], βθῖιτ 
2νγοἳ[ε]]λαῦ οτβοποείπθπ, δι] πὝθρεἩ 
ἀοτ Ζα 406. 410 Ῥοεπιετκίεη Απειῦ(εα, 
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οἱ ὃδ᾽ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ἀκαχμένα δούρατ᾽ ἔχοντες 
Δ 2 / Δ 3 / ] / 

νωλεμὲς ἐγχρίμπτοντο καὶ ἀλλήλους ἐνάριξον. 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ᾽4χαιῶν χαλκοχιτώνων᾿ 
5 2 2 Δ 2 ή 

υώ φίλυι. οὐ μὰν ἡμιν ἐυκλεὲς ἀπονέεσθαι 416 

νῆας ἔπι γλαφυράς, ἀλλ) αὐτοῦ γαΐα µέλαινα 

πᾶσι χάνοι" τό κεν ἥμιν ἄφαρ πολὺ κέρδιον εἴη, 

εἰ τοῦτον Τρώεσσι µεθήσοµεν ἱπποδάμοισιν 

ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύσαι καὶ κὔδος ἀρέσθαι. 
ὧς δέ τις αὖ Τρώων μεγαθύμων αὐδήσασκεν' 490 

δν / ω 2 ” ον ὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῖρα παρ ἀνέρι τῶδε δαμῆναι 
πάντας ὁμῶς. µή πώ τις ἐρωείτω πολέμοιο." 

ὡς ἄρα τις εἴπεσκε, µένος δ) ὄρσασκεν ἑκάστου. 
ὡς οἳ μὲν µάρναντο, σιδήρειος δ᾽ ὀρυμαγδὸς 
χάλκεον οὐρανὸν κε δι αἰθέρος ἀτρυγέτοιο" 4556 

ἵπποι ὃδ᾽ 4ἰακίδαο μάχης ἀπάνευθεν ἐόντες 
κλαῖον, ἐπεὶ δὴ πρῶτα πυθέσθην ἡνιόχοιο 

ἴ6ῖ]ς πεσεπ ἀθβ πϊολίββδαρεπάεη Ιπ- 
Ἠα]ζς ἀ4εβ (Απσεῃ. 

γ. 419--459. Βὔϊπππιαηρ ἆθχ 
ροκ οκποιέκον ΚἈπιρίατ, 

412 --- Π 641 ππᾶ Λ 444. ἔχον- 
τες τις] {οπά, απξ ἆεπ Εεἰπά. 

418. ἐγχρίμπτοντο, παχθη ἨΠατῦ 
8η θΙπαηἆθχ, 1π ἀΐθβδετ Βεάεαίαπς 
παν Ἠ1ετ. --- Ἄνεῖίες Ηεπα]βίΙοὮ 
Ι 680, νρ]. 4 93τ. Ἐ 94. 

414 - Β οτ1 υπᾶ ἄ 871. 
415. ἀπονέεσθαι: ἀῑε ἀθπα 6Υ{ΟΙ-- 

ἄετ]οπε ὙΎογαπββείσαηπρ (ομπο Εα- 
{νοκ]οβ᾽ Τμεῖο]Ἰιθ) {οὶσῦ πας ἆετ 
βερεπαᾶίσ]ο]ι ΏΠρεΒοΒ]ΟΒΒΕεπΕΠ γετ- 
πιὔπεεπαης ὦλλά Οἱβ χάνοι απᾶ ἀθπι 
41686 αππαθίε]ρατ απ{πεἨπιεπάεη 
Ὀτιει]βεαίᾳ τό Ῥὶς εἴη οτε 418 Ε 
[Απμαπρ.]. 

416. αὐτοῦ απ΄ Οτῦ απᾶ Ῥίε]]ο, 
πο νχ αἶπᾶ, Ἠϊ6τ. -- γαῖα νίς 
χώνοι: γβι. 4199--6 150, 7289. 

41Π. τό κεν -- εἴη αἵπ Ὀτιει] 
ἄρετ ἆθπ ἀπτοὮ τὸ 2Π88ΠΙΙΡΕΩΦΕ- 
{[βίος Ιπμα]ί ἀαετ νοτπετσεµμεπάεπ 
γοατφὔπεομαπς. -- ἄφαρ 5οἱοτᾶ, 
γοη ἆἄθπι, να βἶεἈ οἨπε πεϊζοτθβ 
εχσιεβῦ, τηθο]ιὲ ἆπς Ὀτίοϊ] τα εἴπεπῃ 
ππΌεβΙπβίεη: γρ]. β 169 ἄφαρ τόδε 
λώιόν ἐστιν ππᾷ Ὁ 698. 

418. τοῦτον Ἠϊηπθῖδεηᾶ: 416βΕΠ 
Ἠϊ6χ, τνβ]. 451 ἀνέρι τῶδε. --- 

Τρώεσσι µεθήσομεν ἆθπ Ἔποθιη 
ΠῬαετ]αββθ6τ ΨΘΤάΘΗ, να]. 5 9648. 

419 -- 981. ἐρύσαι ππὰ ἀρέσθαι 
ἨΗ. 4ετ πιὔρ]ο]ιέπ Ἐο]σε. 

420. ὡς απξ ἆάβ Εοἱποπᾶο ΠΙη- 
ψθϊκοπᾶ, 8ο παχ Ἠ16Υ, --- αὐδήσα- 
σχεν ἵτα Ὀπίθτκομίοάο νο εὔπεσκεν 
414: τ]εξ ]αα0. [Απῃαηρ.] 

422. Επεῦες Ἠεπη]βίῖο] -- ὃ Ττδ. 
πάντας ὁμῶς: τα Ο 98. -- µή πω 
Ία π]οΠΏί εἶτα. 

455. Επείος Ἠεπαϊδᾶσοα -- Χ 8τ5. 
Υ.494---408. 19 ἀϊῑθ ἵταπετή- 

4επ Ἠ9οβδο ΑσοΠΙ]18 γοη Ζε6ετβ 
ετπιαζ]σί απ σεκτᾶ ζ1δὺ πεἵ- 
ἀεῃ. 

454, σιδήρειος, πο ὮἩ 1Τττ αι 
μένος, ππτενπῆβο]οἃ, παπα {η ὅτ- 
Ἰ1οἩ. Όας σαη7ζε εἴπ ραταζακἰΙδομοθτ 
Ἐο]σεβαίΖ. [Αηπαπρς.] 

4050. χάλκεον, Υ 2 πολύχαλκον, 
ο 929 σιδήρεον. πγεῖ] αἱβ Γορίθβ πιθ- 
ἴω]]επες επῦ]ῦο πεἀαοΒί. --- οὐ- 
ρανὸν ἴκε δι᾽ αὐθέρος: να]. Β 458. 
ἀτρυγέτοιο, Ζα 4 916, εοπαί Βεῖ- 
νγοιῦ ἆεβ Ἴθυχος: παν Ἠετ ἆ46β 
Ἀ]ιους, 1 Ἱππιετρεπερβῦ, υοσοεπἀ. 

496.μάχης ἀπάνευθεν: τα]. 114648, 
421. πυθέσθην ἀαπτολ Αοπιεᾶοη, 

πηῖς ἡνιόχοιο απᾷ ἆθπι ρτλαϊικαίνεπ 
πεσόντος αἱς Ἱπάιτεκίεπι ΟΜῃ]εχί. --- 
ἡνιόχοιο, πο 489, Ραϊτοκ]οβ. 



50 11. ΙΔΙΑΔΟΣ ΡῬ 

ἐν κονύήῃσι πεσόντος ὑφ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο. 
ἦ μὰν 4ὐτομέδων «4ιώρεος ἄλκιμος υἱὸς 
πολλὰ 

πολλὰ 

τὼ δ᾽ 

μὲν ἂρ µάστιγι δοῇ ἐπεμαίετο Βείνων. 
δὲ μειλιχίοισι προσηύδα. πολλὰ δ ἀρειῇ" 
οὔτ ἂψ ἐπὶ νῆας ἐπὶ πλατὺν Ελλήσποντον 

450 

ἠθελέτην ἰέναι οὔτ᾽ ἐς πόλεμον μετ ᾽ἄχαιούς. 
ἀλλ᾽ ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον. ἤ τ ἐπὶ τύµβω 
ἀνέρος ἑστήκῃ τεθνηότος ἠὲ γυναικός. 450 

ὧς µένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες. 
οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα" δάκρυα δέ σφιν 

Θερμὰ κατὰ βλεφάρων χαμάδις ῥέε μυρομένοισιν. 

ἠνιόχοιο πόθω., δαλερὴ ὃδ᾽ ἐμιαίνετο χαίτη 

ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν ἀμφοτέρωδεν. 440 

μυρομένω ὃδ᾽ ἄρα τώ γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων. 

χινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν' 
μά δειλώ. τί σφῶι δόµεν ΠΙηλῆι ἄναχτι 

θνητῶ. ὑμεῖς ὃδ᾽ ἐστὸν ἀγήρω τ) ἀθανότω τε; πτω» υμεις 
κ 

458. Ὑα]. 7 468 ππᾶ 4 942. 
429. ή μών ἵταυη παητ]1ο. 
450. µάστιγι Ζα ἐπεμαίετο: νρ]. 

Ἐ τ48. --- Δοῃ, Βεϊνοτῦ γοη µάστιξ 
ηττ Ἠ16Υ. 

451. μειλιχίοισι, πε 4 906, 5αῦΏ- 
εἰαπαν]οτίερ Νεαέναπη. 

455. πλατὺν Ελλήσποντον: τβἰ. 
Θ 86. ὦ 82, ἆπ ει Ηοπιετίβομε Ἠε]- 
Ἱεεροπί απο] ἀῑε απ]Πεσοεπάεπ Ἠεετθς- 
{εῖ]α παπα α[αή. 

4989. ἐς πης µετά: 2α 4 428. 
450. ἑστήκῃ Κου]. ἄετ Εα]]κείραης. 
496. ὠσφαλέως, 1682, ομπθ βἶ6Ἡ 

γοἩ ἄετ Βίο]]ο σα τᾶλγε. --δίφρον 
ἔχοντες πι1ζ ἆθπι ΎΜαρετ. 

451. οὔδει ἐνισκίμψαντε νβ]. ὅλ8 
εἴαχχ Ζα Βοάεπ ρεεεπΚί Ἰα8- 
Ῥοπά, ἆ. 1. τς σθεεπκίεηπ Ἠδαρ- 
{ετη. 

459. πόθω Ίηπ ἀει Πας παχ Ἠ1αχ, 
δοπεύ ποθή; Καπβα]ετ Ὠο δν σα µυ- 
ρομένοισιν. --- µιαίνετο, γοπι Βία1β6: 
40Τ. 

440. Ὑβι. Ί 406. ζεύγλης αἳ- 
πϊηρϊς γοη ει ΕΥΑροβΙΙοη 1η ἐξε- 
ριποῦσα: 8318 ἀθπι Φο6ἱΚκ1ββθῃ, 
ἀαβ πηέ Ἠίθπιοη απ 2ο6Ἡ φο]ροί 

ἦ ἵνα δυστήνοισἰ μετ ἀνδράσιν ἄλγε᾽ ἔχητον: 445 

Ῥο[εςΙσί 166. Ίπάεπι αἱοδ Τπετο ἀῑθ 
ΚΟρίοθ ταβοεη τα ἈΒοάθη 56ΠΚΘΗ, 
σ]ειεί ας ΚΙεεεηπ 2ασ]εῖσΏὮ ταῖς ἆθπα 
1οε απι Ἠα]κο Ἠϊπαῦ πβςἩ ἄθπι 
Κορίε Ζα, νοτπτοἩ ἀῑο Ῥίαμει νοπ 
ἀεπιεε]ρεηπ Ζζαπι ρτοίεεπ Ται] Ὦε- 
ἀθοκίε ΜᾶηἨπε σαη” Ἠεταπβί[ᾶ]]{6 παπά 
7α Ῥεϊάεηπ Βεϊθεπ ἀθς ᾖοεῇθς πεταῦ- 
Ἠᾶπρί. [Αππαπσ.] 

441 -- τ 5410. 
445. 6]. σα 200. Ἠτας 166 ἀῑα 

σερᾶνάε ἆετ Απθάταοκ ἆες Ὁππιαέες 
ἤθει ἆάβ νοηπ ἀεπ ἀδῑίθνη εοἱΌρέ 
νονγεομα]άείο ααπτῖσο θεεβΙεκ ἀἆθτ 
Ώοεεο: τε]. 449-445. 

448. δόµεν -- ἔδομεν. Ζαπ Β8οπε 
Ὁφρ 9τθ Ε., ποπ8ο Ῥοβοϊάοπ -ἀῑα 
Ώοεβθ ἆἀεπι Ῥε]επς εοπεη]έθ. 

444. ὑμεῖς δ᾽ ἐστὸν --- ἀθανάτω 
τε, εε]υβίᾶπάίσο Ῥαταίαχκο ἴπι (θ- 
Εεηραίσε σα θνητῶ. 

4456. ἡ ἵνα ροψ]1[ς ἁππι]ξ, 88χ- 
ΚαβκοἩ: Ζα 908, --- δυστήνοισι, 
αἱ]σθπιείηθς Βοϊντοτί ον Μαπβεηοπ 
πχ Ἠϊθχ, κοπεί ὀιζυροί, δειλοί. 
ἔχητο», ἀδχ Κοπαπκέ. πας ἆθπι 
Δοτ. δόµεν, πει] ἀῑο Αὐβίιοπί 1ο] 
σεσοππ τρ γετν]]κ]1ολ. 

ο «κκ ως «4ο. 

Μα... 
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οὐ μὲν γάρ τί πού ἐστιν ὀιζυρώτερον ἀνδρὺς 
πάντων. ὕσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἔρπει. 

ἀλλ᾽ οὐ μὰν ὑμῖν γε καὶ ἅρμασι δαιδαλέοισιν 
Ἕκτωρ Ιριαμίδης ἐποχήσεται' οὐ γὰρ ἐάσω. 
ᾖ οὐχ ἅλις, ὡς καὶ τεύχε᾽ ἔχει καὶ ἐπεύχεται αὔτως; 450 

σφῶιν ὃ᾽ ἐν γούνεσσι βαλῶ μένος ἠδ' ἐνὶ θυμῶ. 
.. ὄφρα καὶ 4ὐτομέδοντα δαώσετον ἐκ πολέμοιο 

νῆας ἔπι γλαφυράς' ἔτι γάρ ὄφισι κῦδος ὀρέξω 

πτείνειν. εἰς ὅ κε νῆας ἐυσσέλμους ἀφίκωνται 

δύῃ τ᾽ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλδηῃ.΄ 4ὔὔ 

ὧς εἰπὼν ἵπποισιν ἐνέπνευσεν μένος ἠύ' 

τὼ δ᾽ ἀπὸ χαιτάων κονίην οὐδάσδε βαλόντε 
ο, 31. ας λ ο Δ Ν ον 3 / ῥίμφ᾽ ἔφερον Θοὺν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ ᾽ἀχαιούς. 
τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ 4ὐτομέδων µάχετ᾽, ἀχνύμενός περ ἑταίρου, 
ἵπποις ἀίσσων, ὥς τ᾽ αἰγυπιὸς μετὰ χῆνας" 400 

ῥέα μὲν γὰρ φεύγεσκεν ὑπὲκ Τρώων ὀρυμαγδοῦ. 
ῥεῖα δ᾽ ἐπαΐξασκε πολὺν καθ 2 ϱ, 

ὕμιλον ὀπάξων. 

ἀλλ’ οὐχ ἥρει φῶτας., ὅτε σεύαιτο διώκειν: 

441. --- σ 191. πάντων ραχ νου 
επεᾶν, αὐ]λᾶπσρίσ νοηπ οὔ τι. -- 
γαΐαν ἔπι ἄδρεχ ἀῑε Ἐτάαο Ἠϊπ, 
πιο ὃ 41Τ. -- ἔρπει σο]{, κἰο] 
Ὀοποερῦί. 

448. οὐ μὰν πῖ Επί. ἐποχήσεται 
Βοπννασίοσπα: Ζα Κ 950. 
4409. οὐ γὰρ ἐώσω --- 2 296. 
450. ᾖ οὐχ ἅλις, ὡς πο β 8132: 

πηῖξ ὅττι Ε 849. Ὁ 0Ττ0. ᾖ οὐχ πιῖῦ 
Βγη]ζθβί. -- καὶ  τεύχεα αποἩ 
(βΒοπο η) ἀῑο ἸΓα{Γα6π, τί 6Υ β16] 
Πεῦσυ ἆἀ68 Ύγαβεπο Ῥοπιᾶομάροι 
τηδοἈῦθ. -- αὔτως 61δε], οἴπθ 
αταπά, απ π]ολῖ ἴ]ππι βοποΒ] εἰς 
ΑΡο]]ο ἀθτ Ώαμτα σερ μτῦ, Ραίτο]ἷ]οβ 
Ῥοήυγαπβθν πα Ἀαρεῃ. [ἂπ]απς.] 

451. ἐν γούνεσσι: τα 4 914. 
452. καὶ Αὐτ., απ[βετάθτα, ἆαί[ς 

1αγ ε]Ὀρί ᾿αοτοβίού πγετᾶεῦ. 
455. γάρ κτὲ. 2ατ Βεστϊπάππᾳ, 

ἀαί 6, βἱοἨ παχ απι ἆἱο Ἠείαπς 
4εε Απίοπιθάοπ Παπάθε]η Ἱκαππ, πΙοΏέ 
θα ππι ΒΙ8σθβΤΗΊΠΗ. --- σφισι, ἆθη 

ΎΈτοετη. 
454. 45ῦ--- 4198. 194. ἵη γιτκ- 

ἨοΏ]κεΙῦ Κοπαπιεη ἀἱε Ττουςγ {γαι]Ιο]ι 
π]οΏῦ ππθᾳν Ὦ]β 7α ἆθπ ΒομΙβεῃ, 
βοπάετη παχ Ῥίβ απ ἆεπ (χαβεη, 

Απιείβ, Ἠοπιθχβ Το8 ΤΙ. 3. 

νοη πο 5ἷε Αοπί]]εας νοατβολοειοβέ, 
πθθ. 3 198. 916, ππὰ ἄἱο Βοηπθ 
νητᾶ, ηβο]άσθπι ἄῑε Έτος βοποτ πα- 
τήςοκσθαβδομ]ασεη βἶπᾶ, γοη Ἠστθ νοτ 
4ει ᾖεις πα Ἠπμεο ροροµῖοκε, Σ 
240. [Απβαπσ.] 

466. Υρ]. Ο 969. ο) 449. 
458 Ξ-- 4 588. 
Υ. 459--48δ. Απζοπιεάοη παπά 

Α]]Ιπιοᾶοτ. 
459. τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ σθσεη Ίθ6πε, 

ἀἱο Έτους: νβι. Β 194. 244. 4 443, 
Υ 26. -- ἀχνύμενός περ ἑταίρου -- 
ϐ 125. 817. Ο 6561. 

460. ἵπποις φοοἰα[ίνετ Ώα1ν: πα1 ϐ 
ἀθπι 4θβραηπ, Ζα ἀΐίσσων, ππε]ε]ιθβ ἴη 
ΠεχαΏτετ Βεάεπίαηπσ µάχετο πιοᾶα] 
Ῥεβίϊπαπηὔ, 

461. 1. Ἠχ]θπέοτηᾶο Απλάμτυης 
ΥΟΠ ἀίσσων. --- ῥέα μέν --- ῥεῖα δέ 
Ε]ε]ομοξε]]επάς ΑΠΑΡΠΗΟΤΕ. --- 
ῥέα πας Ἀψπαπεαία, πὶο Ν 144. Υ 
268. --- υπὲκ Ίρ. ὀρυμωγδοῦ: νσ]. 
1 948. -- πολύν ὮὨϊἱβ ὀπάζων -- 
Έ, 554. 

468. ἤρει οτ]εσῖίθ. --- ὅτε πι 
ροάεμηίεπι ε τοχ σ, πῖο Ὦ 198, 
πηῖῦ ΟΡρίαΐδν ἵη Ιθεγαήνεπαι Βίππο, --- 
σεύαιτο πηῦ διῶχειν, πῖο ὦ 601, 

6 



50 17. ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ, 

οὐ γάρ πως ἦν οἷον ἐόνθ᾽ ἱερῷ ἐνὶ δίφρω 
3, 2 ον, λ 2. ϱ) / [ο 

ἔγχει ἐφορμᾶσδαι και ἐπίσχειν ὤκεας ἵππους. 4660 

ὀψὲ δὲ δή µιν ἑταῖρος ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν 
᾿άλκιμέδων υἱὸς 4αέρκεος ἀἱμονίδαο": 

στῆ δ᾽ ὄπιθεν δίφροιο, καὶ 4ὐτομέδοντα προσηύδα᾽ 
.»4ὐτόμεδον., τίς τού νυ θεῶν νηκερδέα βουλὴν 
ἓν στήθεσσιν ἔθηκε καὶ ἐξέλετο φρένας ἐσθλάς: 4Τ0 
-ά ν αν / / 2 ξαλα οἷον πρὸς Τρῶας µάχεαι πρώτω ἐν ὁμίλω 

μοῦνος' ἀτάρ τοι ἑταῖρος ἀπέκτατο. τεύχεα ὃδ) Ἕκτωρ 
αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται 4ἰακίδαο." 

τὸν δ᾽ αὐτ᾽ 4ὐτομέδων προσέφη «4{ιώρεος υἱός' 
.»Αλκίμεδον. τίς γάρ τοι ᾿4χαιῶν ἄλλος ὁμοῖος 4τ οι 
ἵππων ἀθανάτων ἐχέμεν δμῆσίν τε μένος τε, 

εἰ μὴ Πάτροκλος. Θεόφιν µήστωρ ἀτάλαντος. 

ζωὸς ἐών' νῦν αὖ Θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει. 

ἀλλὰ σὺ μὲν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα 

δέξαι. ἐγὼ δ᾽ ἵππων ἀποβήσομαι., ὄὕφρα µάχωμαι. 490 

ὧς ἔφατ᾽, ᾽Αλκιμέδων δὲ βοηθόον ἅρμ ἐπορούσας 
καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν. 

Ἠεταησοφίϊτηι ὃ αχ (σα Ἠαςεπ) 
2 γετ[ο]βαηρ. [Αημαπρ.] 

464. ἐόνθ᾽ -- ἐόντα. -- ἱερῷ 
ϱἴατ]κ, τοπι Ὄ/ασεπ πχ Ἠ16χ. 

405. καί απ παρ] ς]. - ἐπ- 
έσχειν 1εηΚθπ 6εσεη (4ῑε ΕεΙπάε). 

406. ὀφὲ δὲ δή ερᾶῦ ος». -- 
ἑταῖρος ἀνήρ, νῖθ 9 584. τα Ρ 989. 

4Ττ0. ἐξέλετο φρένας: 7α Ζ 9584. 
- ἐσθλάς, πψῖε β 111, ἰϊοπίϊς, 
βεραπά. 

4Τ1. οἷον ν16, ταῖῦ µάχεαι Απβγαξ 
Ζ4χ Βοριϊπάππς, 4ε5 γουπεχβεΒεη- 
4επ: νρ]. Ν 658. --“πρώτω ἐν ὁμίλω 
ε- 1 118: τσ]. 980. 
σα1ο. ἀτάρ Ἰοῖίοί ἀῑο ΒῬερτϊπάππς 
4ερ εἴατκ Ὀείοπίεπ μοῦνος οεἴῃ: 
ππιχάο ]ὰ4 ἀἆοσμ. 

415. Υρ]. Σ 199. αὐτός βε18έ, 
ταῖς ἔχων ὦμ., Ὀείοπὸ Ίπα ἄθσοι- 
βαἲ7 ἆἀαΥ ]οίδεα Ἠ/ερπα πι μμ. 
Ἠεβίπηρ. 

4Τ5. τίς γάρ Ν6ν ἀἆθπη, ποῦθῖ 
γάρ απζεὶρί, ἀαΐς ἆετ Τπ]α]6 ἀ4ετ 
Έτασε αἱ]σεπιεῖπ απεγκαπηῦ ἸΙ9ί, 
Ὀϊθρο Έταρο Ῥετοαϊζεῦ αὖεχ 4ἱε 4Τ9 
τοῖς ἀλλά οἰπσε]οϊίείο Ααοτάεταπς 

ος, Ψθ κ 988. ---- ἄλλος 5οπβζ, ταῖς 
Ῥεζίεμαπς ααξ ἀἱο 4ΤΤ Ὠεζεϊολπείε 
ΑπβπαἩτης. [Αημαπρ.] 

4Τ6. 
πιθΙΠεΠ ΒΙπΠθ Παπά λα θε νοτραπ- 
ἀἄεω πας δμῆσίν τε μένος τε, ταῖς 
Ίεπεπῃ 1π ἀεπι ΒΙΠπηΠε: πε ἀῑο Βᾶπ- 
ἀϊσαπρ εἶοῖ νετείεπθη, πό ἀἴθβεπι 
1η ἆθπι ΡΙΠΠΘ: 
ὃδµῆσις παχ Ἠ18ΓΥ. 

4πτ. εἶ µή ομπο Ὑδτραπ, νπθ 
πουμ Σ 199. Ά το». µ 896. ϱ 988, 
δἰσοη{]οἩ: σεεθἰσῦ πατ π]ολἓ 
Ῥαΐτοζκ]ο»β, νοτρετεϊεῦ ἆπτοὮ ἄλλος 
410, πΙτ: πα [ρθς (818). --- Ζηεῖθες 
Ἠεπιϊβδίοι «- Η 566. | 9186. γ 
110. 409. 

418 --- 615. Χ 4586. κιχώνει 1ἵη 
Ῥοτ{εκίρεάεαίατρ. 

419. 480 - Ε 3226. α2Τ. 
481. βοηθόον πας Ἠῑετ απᾶά Ν 

Απ, Ἠἱες γοπι ΚΠερ8ΨαβοΠ, Ίπα 
Καπιρξο βοἩ η 611, γαι. ἀσπίδα 
Φοῦριν 4 85. -- ἐπορούω πιξ Αος, 
(άρμα) παχ Ἠΐος. [Αππηρ.] 

485 --- «9 441. Ἄγγεῖίεε Ηαπαϊβσ 

ἐχέμεν Ιδύ 1π ἄεπι α]]σο- 

ἀ4ιο Κταίς ἹεπκαἨ. - 



Αὐτομέδων ὃδ᾽ ἀπόρουσε. 

17. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε, δῦ 

νόησε δὲ φαίδιµος Ἔπτωρ., 
αὐτίκα δ᾽ 4ἰνείαν προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα" 

».4ἰνεία Τρώων βουληφόρε χαλκοχιτώνων, 48556 

ἵππω τώδ᾽ ἐνόησα ποδώκεος «4ἰακίδαο 

ἐς πόλεμον προφανέντε σὺν Μἠνιόχοισι κακοῖσιν' 

τώ κεν ἑελποίμην αἱρησέμεν, εἰ σύ γε δυμῷ 

σῶ ἐθέλοις. ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐφορμηθέντε γε νῶι 

τλαῖεν ἐναντίβιον δτάντες µαχέσασθαι "4ρηι.« 490 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ) ἀπίθήσεν ἐὺς πάις ᾽άγχίσαο. 
τὸ δ᾽ ὑθὺς' βήτην βοέῃς εἰλυμένω ὤμους 
αὔῃσι στερεῇσι, πολὺς ὃ᾽ ἐπελήλατο χαλκός. 
τοῖσι δ᾽ ἅμα ΧἈρομίος τε καὶ ἄρητος δεοειδὴς 

ἤισαν ἀμφότεροι' µάλα δέ σφιδιν ἔλπετο θυμὸς 496 

αὐτώ τε ατενέειν ἐλάαν τ᾽ ἐριαύχενας ἵππους: 
22 νήπιοι, οὐδ' ἄρ 

αὖτις ἀπ᾿ 4ὐτομέδοντος. 
ἔμελλον ἀναιμωτί γε νέεσθαι 

ὁ ὃδ) εὐξάμενος «4ιὶ πατρὶ 
ἀλκῆς καὶ σΏθένεος πλῆτο φρένας ἀμφιμελαίνας. 
αὐτίκα δ᾽ ᾽Αλκιμέδοντα προσηύδα., πιστὸν ἑταῖρον' 600. 

.»4λκίμεδον. μὴ δή µοι ἀπόπροθεν ἰδχέμεν ἵππω, 
ἀλλὰ μάλ᾽ ἐμπνείοντε μεταφρένῳ' οὐ γὰρ ἐγώ γε 

γ, 489-- 515. Ἠοζξίοι παπά ΑΙ- 
η6Ι886 Ὀδεάτολμεη ΑπζοπΠπιΘάοΣ, 
ἀϊθβει ταξῦ ἀῑθ ΑἶΒς ππᾷ Με- 
ΏΘΙ8οβΒ σα Ηἢ]{α, 

494. Ὑρ]. 4 846. 
486 -- Ε 1980. 

486. τώδ᾽ Ἠ1ετ. 

481. Ἐτεῦες Ηεπιϊαζ]ο]: νρ]. ο 889. 
ἠνιόχοισι, ἄθπι εἰσεπ{]1οπεπ ἡνίοχος 
παπά ἀεπι παραιβάτης, Υοη ἆθπθῃ 
Ἰθῦπίθτει {ταῖ]ιοῖ 485 ἆεηπ ΊΜαρεπ 
γθτΙαββεηπ Ἰαδζθ. --- πακοῖσιν πή- 
υϊολμίίσεῃ. 

488, τώ πϊπαπιῦ ἵππω 486 αὐΕ. --- 
εὖ Ὦἱς ἐθέλοις -- Ὁ 894: Ῥεάιπρεη- 
46τ ἸΓαπευμεαίΣ. Ζατ Βείοπππρ σύ 
γε τα Ι 981. -- θδυμῶ σῷ ᾱ. Ἱ. 
ετηβῦ]1οἩ: νρ]. Ο 212. [Αημαπσ.] 

ο 489. νώι πας ἐφορμηθέντε ᾱ. Ἱ. 
ππβετη Απηείζατπι, Ἠῶπσί αὉ τοη 
τλαῖεν, Ὠϊετ Ἰπ ἄθτι ΒΙΠΠΘ τοῦ α18- 
πα]{θη. 

Α90. ἐναντέβιον 7ᾳ στάντες: νρ]. 
Φ 2606, Ὀειᾷθβ πια µαχέσασθαι, 1πέ. 
4εχ τοχρθείε]]ίεη Εοΐρε: ἆαίβ 519 

4επ Καπί αα{πᾶππεη, πῖξ 
4ρηι: Τα Β 440. 

491 --- 946 ππᾶ Μ 98. 
495 - ΠΜ 5890 ππὰ Ε, 186. 

498. αὔῃσι: να]. Μ 191. Η 288. 
--- πολὺς Ὀϊς χαλκός -- Ν 804: σα 
Ἡ 3928. ῬΏαβ ἐπί ἵηπ ἐπελήλατο ἆαχ- 
ἄρετ Ῥεβίελό ἱοΙ απ βοέῃς. 

494. ΧἈρομίος: 2318.---4ρητος Ἠϊθτ 
2α6τβί σοπαπη{. 

495 --- 99ὔ0. ὠμφότεροι Ὠεσθίο]ι- 
ποὺ ἆῑε Ῥεϊάειπ αἱ οἵη 6ης τεχ- 
Ῥαπάσπες ΡῬαας. --- µάλα Ὀῖς θυμός: 
Ζα 995. 

496. Ὑα]. Ε 236. 
40Ί. ἄρα Ἰα, πε ηπΒο ἆθπι Ἑχ- 

{οἱσ Ῥοκαππῦ, -- ἀναιμωτί γε: τα 
968. --- νέεσθαι ἵπ Εαἰπτίβεμεχ Ῥ6- 
ἀεαίαπρ. 

499. ἁλκῆς καὶ σθένεος -- 319, 
πηΙῦ πλῆτο: νρ]. Χ 819. -- φρένας 
ἀμφιμελαίνας: Ζα 4 108. 

501. μὴ δή: α 4 18Ι. 
609, µάλ’ νενείᾶτ]ί ἀῑο Ῥτᾶροβίίοι 

1η ἐμπνείοντε, να]. Ν πτθο8. Ρ 559, 
τουμῦ Ἠιπεῖη, ἀ1οὮ{ 1π; ἐμπνεί- 
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δ4 

Ἕκτορα Πριαμίδην µένεος σχήσεσθαι ὁίω. 
΄ η ν2- 8 ον ΄ / ο/ 

πρίν γ΄ ἐπ ΄4χιλλῆος καλλίτριχε βήμεναι ἵππω 

νῶι κατακτείναντα, φοβῆσδαί τε στίχας ἀνδρῶν 
4 / ” 2 μας ο ΄ ς 2 ς ογείων., ἤ κ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισιν ἁλοίη. 

1τ. ΙΛΙΑΔΟΣ ΓΡ. 

ὡς εἰπὼν «4ἴαντε καλέόσατο καὶ ἸΜενέλαον" 

».4ἴαντ᾽ ᾿4ργείων ἡγήτορε καὶ Ἰενέλαε. 

ἦ τοι μὲν τὸν νεκρὸν ἐπιτράπεθ”, οἵ περ ἄριστοι, 
ἀμφ) αὐτῷ βεβάµεν καὶ ἀμύνεσθαι στίχας ἀνδρῶν, 
νῶιν δὲ ζωοῖσιν ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ' 
τῇδε γὰρ ἔβρισαν πόλεμον κάτα δακρυόεντα 

Ἕκτωρ «ἀἰνείας 8’. οἳ Τρώων εἰσὶν ἄριστοι. 
2 ο ῶ Δ - αν 2 / -͵ ἀλλ᾽ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται" 
ἤσω γὰρ καὶ ἐγώ. τὰ δέ κεν «4ιὶ πάντα µελήσει." 

ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος. 
καὶ βάλεν ᾽4ρήτοιο κατ ἀδπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην" 
ἡ δ οὐκ ἔγχος ἔρυτο., διαπρὺ δὲ εἴσατο χαλκός. 
νειαίρῃ ὃδ᾽ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν. 
ὡς δ᾽ ὅτ ἂν ὀξὺν ἔχων πέλεκυν αἰζήιος ἀνὴρ 
κόψας ἐξόπιθεν κεράων βοὺς ἀγραύλοιο 

ἵνα τάµῃ διὰ πᾶσαν., ὃ δὲ προθορὼν ἐρίπῃσιν. 

οντε ρτλάϊκαν τα ἵππους, υΙ: 
80 ἆαί[β, τηῦ µεταφρένω: τρ]. Ν 
965. Ὁ 980. 

608. µένεος σχήσεσθαι εἶο] ἆετ 
Καπιρενπαῦ οπίμα]ίεπ, εἰε πῖολό υγεῖ- 
ἴοτ Ῥομᾶδίσεπ, πο ὃ 422 σχέσθαι 
βίης, αΏ]11886η τοπι ΑπΡΒΐΠΤΤΙ, 

504. ἵππω, ἄΘ6ΒΡΒΠΠ πηῖς ἆθπι 
ΎΜασεηπ, {τοῖσ παλλίτριχε: να]. Η 15 
ἵππων ὠμειάων. [Απμαπρ.] 

606. ἤ κε απἀάθτηἔα]1ς, πῖο ὃ 
546. Ῥαπιῦ νητᾶ, απαθηᾶησ]σ νοτ 
ἄει γογπετσεπεπάεηπ ΚοπαϊτακαοἩτ 
ης πρίν, 1π βε]θείιπάίσεπι Βαΐζθ 
ἄἱο ἆοτ νοτπετρεβοπάοπ οπίσεσεη- 
σοβεῦζίο Μὔσ]ιοβ]κεῖε ἵπ Έοτπι 6ἶπθβ 
Ἠαπβομθς (ἁλοίη) απβρθερτοσμεῃ: 
τρ. Σ 908. λ 258. 

508. Ὑσ]. 669. Μ 9564. 
509. τόν ἀθι]κ0ἱβοἩ: 4 επ Τιοἵοβπαᾶπα 

ἆᾳα. --- οἳ περ ἄριστοι νετ ἀθι 
Γα[ῖν: ἐπείνοις οἵ. 

610. ἀμφ) αὐτῷ βεβάµεν, νε 
369: Τηξ ἆθτ Ῥομρβιοπασίεη Έο]σο. 

511. ζωοῖσιν, ἴπι ἀθρεπβαβίζ τα 
τὸν νεκρόν 509, οπ]λᾶ]ξ σαρ]οῖοἩ 

4ϊ6 Βοστϊπάππςο {ἤχ ἀμύνετε. --- 
Ζψεῖσει ἨΗεπιβίςο]Ὦ - 4 688, να]. 
484. Ν 514. 

612. τῇδε Ἠϊετ. --- ἔβρισαν: τα 
2885: ῬτασἨπθη ταῖς παο]π{ῖροπι 
Απβζαττι Ἠετεῖη. 

5614 -- 456. α26Τ. 400.π1329:7πα 
267. ταῦτα ἀ4ετ Ετ{ο]σ ἄἶεβθεε ΑποτιΗἝ. 

615. Ζνοϊυες Ἠοπηϊαθίοα: ναι. 
Τ94. Ε 480. τὰ δέ, ἆαβ ποϊῖίθτο, 
46χ Ετίοὶς ἀἱθεεες ἨΓαχ{8. [Απηαπσ.] 

Υ. 616---δ45. Ώϊ6 Ῥεϊάςεηπ Αἷαςβ 
χεῦίεη ἄεπ τοπ Ηοεχκίοτ θ6-. 
ἀτᾶπσίεηῃ Αποπιθάοηῃ. 

516. 5611 -- 1’ 565. 966. 
ο18. ο -- ο  αµ 
ὔ18Ξ-ω 554, νρ]. 4198. --- ἔλασσεν 

Αποιιεάση. 
691. κόψας ἆπτο]λ οἴποαπ Ηἱθῦ.. 

--- ἐξόπιθεν κεράων, 38ο ἵπ ἀαβ 
6 σπ]ο]ς. 

629, ἵνα -- πᾶσαν Κο]ε]ίν: ἀῑο 
σοβαπηίθ ΒΘΊΠΘΠΙΩ8ΒΒ6Θ, Ὑ88 γ 
449 τένοντας αὐχενίους. -- ἐρίπῃ- 
σιν ἆθντ Κοπ]απ]κῖν αποἩ πι 2ηγθ]- 
ἴοπ ἄ]εάο ἀε5 Υεχσ]αίσΏβ, πε ἄ 868. 

Ἰ 
[ 

510. - 

615. - 

- 
δε... 

ο 

520 



17. ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ. 85 

«3 ὄ 
ὡς ἄρ ὅ γε προθορὼν πέσεν ὕπτιος' ἐν δέ οἳ ἔγχος 

νήδυίοισι µάλ᾽ ὀξὺ κραδαινόµενον Λύε γυῖα. 

ὝἝκτωρ ὃ᾽ 4ὐτομέδοντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῶ" λε] 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος᾽ 

πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ᾽ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν 
οὔδει ἐνιδκίμφθη. ἐπὶ δ᾽ οὐρίαχος πελεμίχθη 
ἔγχεος: ἔνθα δ᾽ ἔπειτ ἀφίει µένος ὄβριμος "άρης. 
καί νύ κε δὴ ξιφέεσσ᾽ αὐτοσχεδὸν ὁρμηθήτην, 550 

εὖ µή σφω᾽ 4ἴαντε διέκριναν μεμαῶτε, 
-” ο) 

οἵ ῥ) ἦλθον καθ΄ ὅμιλον ἑταίρου κικλήσκοντος. 

τοὺς ὑποταρβήσαντες ἐχώρησαν πάλιν αὖτις 

ἝἜκτωρ Αἰνείας τε ἐδὲ Χρομίος θεοειδής, 
άρητον δὲ κατ αὖθι Λίπον δεδαϊγμένον ἠἦτορ 

Αὐτομέδων δὲ 8οῶ ἀτάλαντος "4ρηι πείµενον. 
556 

τεύχεά τ᾽ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα: 
μή δὴ μὰν ὀλίγον γε Μενοιτιάδαο Δανόντος 
κῆρ ἄχεος µεθέηκα, χερείονά περ καταπεφνών.« 

ὧς εἰπὼν ἐς δίφρον ἑλὼν ἔναρα βροτόεντα 540 

θῆκ᾽, ἂν δ᾽ αὐτὸς ἔβαινε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν 

αἱματόεις, ὥς τίς τε Λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς. 

ἂψ ὃδ᾽ ἐπὶ Πατρόκλω τέτατο κρατερὴ ὑσμίνη 
ϐ98δ. προθορῶν πέσεν 18ἳ ἀθτ Ύει- 

ρ]εϊεβαραπ]6, πὶομῖ αποἩ ὕπτιος, 
πθΙοπεβ τοπι Ἠϊπάα πὶομῦ ρῖ]ζ. --- 
ἐν Αάν. Ζια πραδαινόµενον απᾶ ἆ8- 
τοηπ αὈηᾶΒηρϊίσ νηδυίοισι. [Αηλαρ.] 

694. νηδυίοισι πηττ Ἠ6Υγ. --- μώλ΄ 
ὀξύ ρτβάϊτκα ἄν τα πραδαινόµενου: 
τη ἄετ σαηΖεη Φο]μᾶχίθ. 

556, Ζγεῖτες Ηεπι]α[ΙοἩ: Ζα 4496. 
526--ὅ29 -- ΤΠ 610--6185. [Απ- 

παπρ.] 
650 --. Η 2Τ5. 
ὅδι. σφω᾽ -- σφωέ. --- διέκριναν 

ἀπατοἈ Ίππο ἨεταπκαπΗβ, γψὶε ὅδδ 
απιβζη τό, μεμαῶτε 7α σφωέ, 
π]τητηξ ο ον απ: ἰποῖα 1τθυ 

Ῥέρερῖετ. 
Β82, ἑταίρου Ααζομιεᾶοη, νρβ]. δ07. 

πικλήσποντος Ῥατῆς. ρτ8θ5., Ὑεῖ] ἀῑθ 
Απονάεταης σα ΚΟΠΙΠΙΕΏ Ῥοβίο]ιοιά 
Ρεάαο]ῦ πητὰ ὃς σαπι Ἐτβολθίπεη 
46 (ετι{εΠεη. 

698. ὑποταρβεῖν Ώαχ Ἠ1θ6χ, ὙΟΤΙΗ 
ὑπό ἆατον ἆῑε Ἑππίτκιπςρ ἴ]τθς 
Ἐπβο]είπεης Ῥεπεϊολπεῦ. : 

6δδ. Ὑρι. Ὦ 4Τ0. κατ ζα Λίπον. 
-- δεδαϊγμένον Ὀτορ ἆθπι πεί- 
µενον απετρεοτάπεί, πὶίο Σ 3986 
απᾶᾷ Π 660. 

ὅοτ -- Ν 619. ὦ 188, αποι Η 
146 ππᾶ Υ 494, 

658. ᾖ δὴ μάν ἵταιτῃ ]8 ἀοσςᾖᾳ. 
-- γέ ΨεηΙΡΒἴΕΠΗΡ. --- Μενοι- 
τιάδαο Βανόντος αὈμᾶπαϊσ γοπ ἅ ἄχεος. 

5899. πῆρ μεθ έηκα Ἠαῦε ἆῑδ Ἠεια 
]οβρεβραπηί, εσ]εΙἸομετί τοη. Υρ]. 
ἄχος πύπασεν φρένας 88 ιπᾶ τ 516, 
πετώσειε Δυμόν σ 160. --- χερείονά 
περ 8 οἨ ΏἨΠΙ ΕΙΠΕΏ ϱ6ΥΙΠΡΘΤΕΘΗ. 

ὔ40. ἐς δίφρον τα Θηκε. 
Υ. 548---596. Ῥοτήβείσαπα 4εε 

Καπιρίέεςβ παπι Εαἰτοκ]οβ) Τιοῖ- 
πε: Αἴπεπο ετπιαἰισί Μοπε- 
1898, ΑΡρο]]οΗεκίος, Ζεαβ τει- 
1αἱ]νέ 4η Έχοθτη ἆθτ δ1ες. 

648. ἂψ ν]αεᾶςχ, πασπάθπα ἀῑθ 
Ἠε]άθα σαχ Ἰ]μοῖσ]ο ᾿ ἄθς Ῥαΐτοκ]οβ 
συτήςκσε]κε]Ώτί Ἱσιτχεηπ, γ/88 ἵπ ἆθγ 
Εντήμ]απς Γγβ]]1ο]ι ἄβογραπσου 10, 
-- ἐπὶ: Ζα 400. --- τέτατο: τα 401, 



56 17. ΙΔΙΑΔΟΣ Ε. 

ἀργαλέη πολύδακρυς, ἔγειρε δὲ νεῖκος ᾿αθήνη 
[οὐρανόθεν καταβᾶσα" προῆκε γὰρ εὐρύοπα Ζεὺς ' 

ὀρνύμεναι «4αναούς' δὴ γὰρ νόος ἐτράπετ᾽ αὐτοῦ.] 
ἠύτε πορφυρέην ἴἷριν Ώνητοῖσι τανύσσῃ 
Ζεὺς ἐξ οὐρανόθεν, τέρας ἔμμεναι ἢ πολέµοιο 
ἢ καὶ χειμῶνος δυσθαλπέος., ὅς ῥά τε ἔργων 
ἀνθρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ χδονί, μῆλα δὲ κήδει, 
ὧς ἡ πορφυρέῃ νεφέλῃ πυκάσασα ἓ αὐτὴν 
δύσετ᾽ ᾽άχαιῶν ἔθνος. ἔγειρε δὲ φῶτα ἕκαστον. 
πρῶτον ὃ᾽ ᾽Ατρέος υἱὸν ἐποτρύνουσα προσηύδα, 
ἴφθιμον ἸΜενέλαον. ὁ γάρ ῥά οἳ ἐγγύθεν Πεν. . 

5456 

550 

εἰσαμένη Φοίνικι δέµας καὶ ἀτειρέα φωνήν'. ὅ5δὅ 

υσοὶ μὲν δή. Ἰενέλαε. κατηφείη καὶ ὄνειδος 

ἔσσεται. εἴ κ᾿ ᾽Αχιλῆος ἀγαυοῦ πιστὺν ἑταῖρον 
/ [4 / / / ο / τείχει ὕπο Τρώων ταχέες κύνες ἑλκήσουσιν" 

ἀλλ᾽ ἔχεο 
τὴν δ᾽ 

»Φοῖνιξ. 

παν σοδραπη{ ἆᾱ. 1. Ἠείασ {οῦίθ. 
[Αημαησ. ] 

644. ἔγειρε δέ Ῥεστϊπάειια. 
545. Ἑτείες ΗεπαϊεδοἩ -- 4 184. 

ἕ 2861. υ 91. γ. 54568, αοποτ 
τοη Ζεποάοί γογποτέεπ, εἶπά 1π ἆθπι 
Ζπεαπιππεηηβησε ἄετ Εγζᾶπ]απς τη- 
Ἠα]ίρατ. ᾖΖετβ πνεῖ]σ ποςἩ ΙΠΙΠΙΕΥ 
απ{ ἀεπι Ἰάα, τσ]. 694, ΚαπΏπ αἱ5ο 
Αίμαπο π]οπς γοπι Ἠπηπιεὶ Ἠεταῦ- 
φεηάεη;: ἀαάΐ5 ἀετεε]θο αΌθι 5εἶπεπ 
Ἐπίκελ]α[ς Ἠε]κίοι ἀἆεπ Βίερ 7Ζιι τετ- 
Ἰοίπεη (206 τσι. 4ὔ9 {) σεἈπαετν 
Ἠαῦε, 160 ππγετείπραχ πης 695 Β:, 
ντο ες τοπ Ιάαµ ας πήῦ ἆετ Αρὶς 
ἆῑε Αο]ᾶςν εοΏτεοκί απᾶ ἆεπ ΈτοῬγτ 
ἄεπ Βῖεσ γοτ]αεῖπζ. [Απβαπα.] 

δ4τ. ἠύτε πῄῦ Κοπ]ιηκ{ῖν πα 
Ἠ16Υ. --- πορφυρέην το{]1οἷι 5ο1]- 
Ἱετπά. Ῥίο Βετεϊεππαπσ 16 τοπ 
ἄαπι βομι]ετηάσια Ἐατοσπερίε] ἆθβ 
Ῥαπψορίεη Ἰαετθος οπίποπΊεη παπά 
ἅαπα οτε απ{ ἆοπ εοπ1]]εγπάεῃ 
6Ίαππ ἆετ Ῥατρατίαχθο ἠἤρετίταρεη. 
[Απ]απσ.] 

648. τέρας ἔμμεναι ἤ -- ἢ καί: 
νρι. ἄ 563, 

649, δυσθαλπέος παν Ἠ16Υ, 5οἩΏ]θε{ 

κρατερῶς. ὕτρυνε δὲ Λλαὺν ἅπαντα. 

αὖτε προδέειπε βοὴν ἀγαθὺς Μενέλαος" 
ἅττα γεραιὲ παλαιγενές, εἰὐ γὰρ ᾽αδήνη 

ν/Ἀγππεπᾶ, ἔτοβεῖςσ. -- δα ἆθηπη 
(απο), εηίκρτεοπεπἁ ἆεπι δυσθαλ- 
πέος. -- ἔργων, τοπι Ἱαπάραα. 

660 - 

660. ἀναπαύω πατ Ἠϊθ6χ, ἀνέπαν-. 
σεν σποπιῖεοπετ Αοτίεῦ. 

6δ1. πορφυρέῃ, πε 641 ἵπ Θἴπθχ 
46γ Έατρο ἀες Βθεσεηβροσεπε οπί- 
αρτοοπεπάεην Εάτραης. 

ὄδδ. πρῶτον δέ: εἶπ ψγεΙδεχθΒ ξο]σί 
πΙολζ. 

ϱ0ϱῦὅ ἨἉ Ν.45,. αἆ ρα. 
Φοίνιπι: ται. Π 196. 

ὄδθ. Ὑσ]. τα Π 498. μὲν δή ἆοολ 
να πτ]1οἩ. 

ὅδτ. εἴ κε τς Ιπᾶ,. Ἐπαῦι πιο 
Β 968. Ε 912. Ο 929Τ. εἕβΙΤ. ο 6ὔ54. 

658. τείχει ὕπο Τρ., Ζὰ 408, ἈΌθι 
Ἠ]εν 186 σοπιεῖηί, ἆαίβ ἆετ Τ6ίο]ι- 
παπι Ζαχ Βίαάῦ σεβομ]αεΙ[ί απᾶ ἀοτῖ 
ἆοπ Ἠππάςι ῥρτθϊβσεσεῦεπ πεχτάο: 
να]. 159 8, --- ἑλκήσουσιν, πο Χ 
986, αοηθὲ ἐρύω. [Απ]βηρ.] 

ϱῦ9 - ΙΠ 501. 
661. ἅττα γεραιέ, πὶθ Ι 60τ, ταῖς 

παλαιγενές, Νο γρηὶ παλαιγενέι Γ 
386. -- εἰ γὰρ -- δοίη: Ἰαπβο- 
ϱπ{σ, νο]. 568. 

β 268. 

” 

ι 

ι 

4 
| 



1Τ. ΙΔΙΑΔΟΣ Ρ. 8τ 

δοίη κάρτος. ἐμοί. βελέων δ᾽ ἀπερύκοι ἐρωήν: 
τῶ κεν ἐγώ γ᾽ ἐθέλοιμι παρεστάµεναι καὶ ἀμύνειν 

/ α / / Ν 2 / νο 

Πατρόκλω' µάλα γάρ µε δανὼν ἐσεμάσσατο δυμόν. 

ἀλλ᾽ Ἕκτωρ πυρὺς αἰὐνὸὺν ἔχει μένος, οὐδ᾽ ἀπολήγει 506 

χαλκῶ δηιόων' τῷ γὰρ Ζεὺς κῦδος ὀπάζει." 

ὡς φώτο. γήθηήσεν δὲ θεά. γλαυκῶπις ᾽άθήνη, 
ὕττι ῥά οἳ πάµπρωτα θεῶν ἠρήσατο πάντων. 

ἐν δὲ βίην ὤμοισι καὶ ἐν γούνεσσιν ἔθηκεν, 
καί οἳ µυίης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐνῆκεν. στο 

ἤ τε καὶ ἐργομένη µάλα περ χροὺς ἀνδρομέοιο 
ἰσχανάα δακέειν, Λαρὸν δέ οἳ αἶμ ἀνθρώπου" 

τοίου µιν Ἀάρσευς πλῆσε φρένας ἀμφιμελαίνας. 

βῆ δ᾽ ἐπὶ ΙΠατρόκλω, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῶ. 
ἔσκε ὃδ᾽ ἐνὶ Τρώεσσι ΙΠοδῆς υἱὸς ᾿Ηετίωνος. 5τδ 

ἀφνειός τ᾽ ἀγαθός τε' μάλιστα δέ µιν τίεν Ἕκτωρ 
δήμου. ἐπεί οἳ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστής' 

τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλε ξανθὺς Μενέλαος 

ἀίξαντα φόβονδε. διαπρὸ δὲ χαλκὸὺν ἔλασσεν' 

δούπησεν δὲ πεσών. 

569. βελέων Ὀ]8 ἐρωήν -- 4 549. 
6θδ. πεῖνες Ηεπ]ρίίοἩ -- 0 256, 

νο]. Φ281. τῷ ἆθΏπ, πάΥ Απβηώμμσις 
ἀες Ἡ/απεςμςαέσος ὅθ9. - ἐγώ ἀἆπατε] 
γέ Ὀεϊοπᾶ: 16 πιεΙπετβεῖ{8. --- παρ- 
εστάµεναι ἀ4αΏεαὶ (ρεί Ραΐϊτο]κ]οβ) 
β(απάπα]{θη. 

ὤθ64. Δανῶὼν ᾱ. Ἱ. βεῖη Το. --- 
ἐσεμάσσατο θυμόν --Υ 42ὔ 5οππ1 6 
{186Ε1Π8 Η6Τ7. 

ὤθδ. πυρὸς μένος: να]. 88. 866. 
πο ἔχει ηαἳ Τη β16Ἡ, 180 ετ{Π]]6 νο. 
-- ἀπολήγει παῖῦὸ Ῥατβιαίρ δηϊόων, 
φψ]θ τ 166: Κτ. Ῥι. 56, ὅ, 1. 

506. χαλκῷ δηϊόων η 155. Ὢ 
116. -- Ζεὺς -- ὀπάξει -- 6 141. 

στο, τ 161. 
56τ -- 2 313 ππά 4 206. 
568. ὅττι ῥά οἳ: τα 411. 

Εεάαπ]κεη Υ 691. 
669. ὤμοισι, Ὀεάεαίξεαπι πατηεηῖ- 

Ίο πεσεπ ἄθτ οτπιάεπάθη Ηαπά- 
παραπς ἆθςβ Βομ]]άος: νρ]. Π 106 4. 

το. µυίης Θάρσος: 7α Β 469. --- 
Ἠείτα απι Βο]μ]α[ῃ ἀἶθβες παπά ἆθβ 
τοτπθτρεμεπάθη Ύ6Υ868. 

δτ1. µάλα περ τοταίᾶτ]κ{ ἆας Ίκοι- 

Ζαπι 

ἀτὰρ ᾽άτρεΐδης Μενέλαος 580 

Ζθββῖνο καὶ ἐργομένη, Ἠΐει Ρθρθη 
ἄεπ ἀεβταπο] πηδοΏαεδζε]]{: σε]. 4 
211. 7 86. ε 486. -- χροὺς ἀνδρ. 
Ζα ἰσχανάα, εἰσεπί]οὰ Ἠᾶ]6 βἶοῖ 
η, πηῖς εη. 1βύ ετρ]οΏῬί απα{. 
[Απ λλωπς.] 

δτο. δακξειν, οικ]άχουᾶο Απβ{άμ- 
τηης 7ᾳ χροὸὺς ἰσχανώα: ἨΙπθΙῃ- 
Ζπ5ίες]πθῃ. 

ὅτὸ. Ὑσ]. 499 απᾶ σα ἄ 108. 
6Τ4. ἐπί Ἠεταη στ. -- Ζποαιίθβ 

Ἠσεπι]κςοἩ: σα ἆ 496. 
576. Ἐτείος ΗεπκΏοἩ: να. Ε 9, 

Κ 914. -- υἷός πας νετκὔχαίεπα 
Ώαρηίποπς, Ιπάεπι ἆαβ ι αἱ Κοη- 
βοπαπ{ ]οᾷ σθερτοσῄμεπ πατᾷθ. Ἠετί- 
ὤνος, πΙΟΠΕ ἀ4θεβ Ὑαΐετο ἀθτ Απάτο- 
ΤΊΒ6ἨΕ: νρ]. 7 491 Ἡ. 

ὤτθ. Ἐπείθος ἨοπαϊβΙςοὮ -- Ν 664, 
ἀγαθός νοη ο]εντ ερατῖ. 

ὅττ. δήµου: 6τ σε]δτίθ αἱδο πΙολέ 
Ζα ἀεπ Ἡσαθτ[άἨτετη. --- εἴλαπινα- 
στής παχ Ἠϊθι, Ζα ἑταῖρος ἄεί Βρε- 
οἰα]θεστίβ αρροβίν. 

518. Ὑρ]. Ε, 615. 
5το. Ζψοῖίερ Ηεπικβομ:Ζα Ν 988. 
580. Ετεῦεε ΗεπαΙβΙςσἩ: σα 4 504. 



558 17. ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ. 

λ τε οαἩ / " Δ 3/ ορ / 

νεκρὸν ὑπὲκ Τρώων ἔρυσεν μετὰ ἕθνος ἑταίρων. 
2 

ἝἜκτορα ὃδ᾽ ἐγγύθεν ἱστάμενος ὤτρυνεν ᾽άπόλλων 
Φαίνοπι ᾿4σιάδῃ ἐναλίγκιος. ὕς οἳ ἁπάντων 

ξείνων φίλτατος ἔσκεν, ᾿4βυδόθι οἰκία ναίων' 
[τῶ µιν ἐεισάμενος προσέφη ἑκώεργος ᾽απόλλων"] ὄ8δ 
»»Έκτορ. τίς κέ 6) ἔτ ἄλλος ᾽χαιῶν ταρβήσειεν: 
οἷον δὴ ἸΜενέλαον ὑπέτρεσας. ὃς τὸ πάρος γε 
μαλθακὺς αἰχμητής' νῦν ὃ᾽ οἴχεται οἷος ἀείρας 
νεκρὸν ὑπὲκ Τρώων. σὺν δ᾽ ἔκτανε πιστὸν ἑταῖρον, 

ἐσθλὸν ἐνὶ προμώχοισι. Ποδῆν υἱὸν ᾿Ηετίωνος. 590 

ὡς φάτο. τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε µέλαινα. 
ῥῆ δὲ διὰ προµάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῶ. 

2 

καὶ τότ ἄρα Κρονίδης ἕλετ αἰγίδα θυσανόεσσαν 

µαρμαρέην. Ἴδην δὲ κατὰ νεφέεσσι κάλυψεν. 

ἀστράψας δὲ µάλα µεγάλ᾽ ἔκτυπε, τὴν δὲ τίναξεν͵, 596 

νίκην δὲ Τρώεσσι δίδου. ἐφόβησε ὃ᾽ ᾽άχαιούο. 
πρῶτος ΙΠηνέλεως Βοιώτιος ἦρχε φόβοιο. 

βλῆτο γὰρ ὤμον δουρί, πρόσω τετραμµένος αὐεί, 

ἄκρον ἐπιλίγδην' γράψεν δέ οἳ ὁστέον ἄχρις 

ῦ81. νεκρὀν ἀαςξ Ῥοᾶςς. --- ὑπὲκ 
Τρώων Ἠϊηνπθρ απδ ἆθπ Βε- 
τεῖο] ἄετ Ἐτ. 

588. Φαίνοπι: τα Ε 152. 
686. Ὑσ]. 956 παπά πα Π τ90θ. Ώεχ 

Ὑστα {επ 1π ἆ4επ Ὀθείεπ ἩἨππά- 
βομτ{ επ. 

586. Ὠ]ο Έτασε επ{]ᾶ]{ ἆθπι βΙηπα 
π8ΟὮ θἶπε Εοἱρεταῃσ απβ ἆεντ Ἱπ 
Ἐοτπα 6ἶΠπεβ Απδτά[ 68 πας]ρε- 
Ῥτασλίονπ ΤηαΐβαςΠο. --- ὤλλος Ἰαῦ 
β6Ίηε Ῥεσίεμαπᾳ η Μενέλαον 08. 

587. οἷον δή: σα Ε 601. --- ὑπο- 
τρέω πατ 16 πρ ΟΡ]εΚ6, βοποῦ 
αὈβο]αῦ. --- τὸ πάρος γε εοπβί, 
4πτεἩ γε Ῥεϊοπῦ ἴπι ἀεσεηςαίζ 7α 
νῦν δέ. 

ὤ88. µαλθακός παν Ἠϊθς, ταῖς 
αἰχμητής: ἄερεπηβα{ζ κρατερὸς αἶχμ.: 
1 1π9. [δημαπρ.] 

689, νεκρὸν ἀεπ Ῥοᾶ6ς: 681. ΑΙ8 
Ῥεψεῖθ οἶπετ απ{κετοτάεπϐ]]οπθη 
Κὔππ]λεις πηιτά ἀῑε Επ ήἨταησ ἆθτ 
Τιεἶοπο απβ ἆθπι Βετεῖο] ἆετ Εεἰπᾶς 
νοχαηρεείε]έ απᾶ ἆπππ γε παῦ 
σὸν δ᾽ ἔκτανε --- ἑταῖρον ἀάξ Χἂλμοτα 

ἄρευ ἀῑο Ῥεγεοη ἆθεΒ Τούεπ πας]- 
5ευταςβί. 

590. Επείθα ἨθιαϊβΏοὮ -- ὤ 458. 
691 -- Σ 95. ω δἱ5. Ὑρ]ι.ταθ 

124. 
692. Ὑρι. Ζα ἆ4 496. 
698. αἰγίδα: Ζα Β 441, παῖῦ θυσα- 

νόεσσαν 7α Ε τὸ8: να]. Β 448. [ΑΔη- 
λαπρ.] 

594. ἵπ ἆεπ Ἠῖετ ἀ88. Ἐτστειίθη 
4ετ Αρὶς Ῥεσ]αϊζεπάεπ Ἠαπάίαπσεν 
ἀες Ζεας ὈΠοκί ἀῑε αχαρτϊπρ]Ισμθ 
Ῥεάειίπηπς ἆθὶ Ασίς αἱ ἀε; βἶο] 
επί]αάεπάεν ΥΨ ο θεχγγο]]κεποςἩ ἀειῦ- 
ο] ἨπάπτοἩ. . 

696. δίδου Ἰπιρετξ, πς ἆθπι Ῥ6- 
στι ἆαν Ώαπεχ, ἀᾶσθσετ ἐφόβησε 
ο]5 εἴηζε]πεν ΑΚά 4εν Επνγκαηρ. 

Ὁ, 590τ-- 626. Εἰπζο]κᾶπιρ{ο. 
ἄσοίαμν ἆθβ Ιάοπιθηθίβ, 

σοτ. Πηνέλεως: Β 494. 
699, ἄκρον τα ὤμον. --- ἐπιλίγ- 

δην παχ Μί6χ, ἁατᾶ ὈθτἨ1π αὐτοῖ- 
Τοπ, νᾳβ]. 1έγδην χ 218. -- ἄχρις 
Αάγ. ρὔπσΠο], νδι11ρ. Κν͵ ΡΙ. 68, 
1, 1. [Απ]αηρ.] 



17. ΙΛΙΑΔΟΣ: Ρ. 99 

αἰχμὴ Πουλυδάμαντος' ὃ γάρ ῥ᾽ ἔβαλε σχεδὸν ἐλθών. 600 
4ήιτον αὖθ) Ἕκτωρ σχεδὸν οὕτασε χεῖρ ἐπὶ καρπῶ, 
υἱὸν ᾽ἀλεκτρυόνος µεγαθύμου, παῦσε δὲ χάρµης' 

τρέσσε δὲ παπτήνας, ἐπεὶ οὐκέτι ἔλπετο δυμῷ 
ἔγχος ἔχων ἐν χειρὶ µαχήσεσθαι Τρώεσσιν. 

ὝἜκτορα ὃ᾽ ἸΙδομενεὺς μετὰ 4ήιτον ὁρμηδέντα 606 
βεβλήκει δώρηκα κατὰ στῆθος παρὰ µαξόν: 

ἐν καυλῶ δ᾽ ἐάγη δολιχὸν δόρυ, τοὶ δὲ βόησαν 
Τρῶες. ὁ δ᾽ Ἰδομενῆος ἀκόντισε «4ευκαλίδαο 
δίφρω ἐφεσταότος' τοῦ μέν ῥ ἀπὸ τυτθὺν ἅμαρτεν, 
αὐτὰρ ὃ ἸΜηριόναο ὀπάονά 8᾽ ἠἡνίοχόν τε, 610 

Κοίρανον., ὃς ῥ᾽ ἐκ 4ύκτου ἐυκτιμένης ἔπετ αὐτῷ --- 
πεζὸς γὰρ τὰ πρῶτα Λιπὼν νέας ἀμφιελίσσας 
ἤλυθε. καί κε Τρωσὶ µέγα κράτος ἐγγυάλιξεν. 
εἰ μὴ Κοίρανος ὥκα ποδώκεας ἤλασεν ἵππους" 

καὶ τῷ μὲν φάος ἦλθεν, ἄμυνε δὲ νηλεὶς ἦμαρ. 616 
αὐτὸς ὃ᾽ ὤλεσε θυμὸν ὑφ 
τὸν βάΛ᾽ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος, ἐκ δ᾽ 

"Ἔκτορος ἀνδροφόνοιο --- 
2. ἄρ᾽ ὀδόντας 

ὧσε δόρυ πρυµνόν, διὰ δὲ γλῶσσαν τάµε µέσσην. 

600. ἔβαλε σχεδὸν ἐλθών: νβ. Π 
907. 

601. Ὑρι. Ε 4ὔ8. 4ήϊτον: Β 494. 
609. παῦσε δὲ χάρµης -- Μ 989. 
608. Ἐτείες Ἠεπα]βθίοὮ -- 4 646. 
606. ὁρμηθέντα σα Ἐμτορά, πηῖῦ 

μετὰ Ἠ]πίζετ --- Ἠ6Σ. 
606. κατὰ στῆθος παρὰ µαζόν, 

Ζα 4 480, Ἠϊετ Ζα1 Βεσείοππαπρ ἀετ 
Θίο]]α, πο ἆθι Ῥαπσετ σεϊτοβεῃ 
φατᾶς, πὶομυ ἆεξ Κδτρετεϊ]ς. 

607 -- Ν 165 υπᾶ Φ 84Π. βόη- 
σαν, τοτ Ἐτειάε ἄρετ ἆαρ ΜΙ[8Ηπρεπ 
4εε γατ[α. 

608. 44ευκαλίδαο, Ψ8ητεςΠδΙπ]ΙςἩ: 
Επ]αὶ ἀθβ Ῥθικα]οβ. 

609. δίφρῳ ἐφεσταότος 88 ε ὮῬθ- 
τοῖς απξ ἄθπι Ἡ/ασεπ βί8πᾶ: 1Ι4ο- 
ππεηθαβ Ἰαῦίο 1ΠΖΥΙΟἨΘΗ, ατα 810] 
ἀθτ ἀτοποπάση αείαἩν σα θπὐσίοηθη, 
ἀ4εαπ τοπ Κοταποβ (611. 614) Ἰετ- 
Ῥεϊρε]επκίεη Ἰασεη ἀθ5 Μετῖομεβ 
Ῥεβίϊεσεη. Ἰπᾶες Ἰειάεῦ ἀῑε Βύε]]ε 
Ώη ρτο[βετ Ὀπκ]ατηεϊέ, ἀθ πιᾶη εχαῦ 
απ8 ἄθτ 612 Π. παοἩσεΏταο]ιέεπ Ε- 
Ἰάπίεταπρ ετ{άμτί, ἆαῑς ἆ4ετ δίφρος 
609 π]οἩῖ, πἱς πια ΖαπΆσβῦ ἀεπ]κθι 

ψητά, εν ἄεςδ Ἰάοπιεπθεαβ, βοπάδτη 
46: ἀθ9 Μετίοπεβ 196. --- ἀπό τα 
[ρὰ ἷά 
αμµαρτεν. -- τυτΏον: τα Ν 186. 

611. Κοίρανον: ἆθδ Ψετρππι {ο]σε 
εταῦ 617 (βάλε), ἆθ ἀῑο 612--616 
{ο]σεπάο Τατεηίμθςο ἆἀῑο Ῥετιοᾶθ 
απίθιρτίοΏῦ. -- 4ύπτου: Β 64Τ. 

619. πεζός: Ιάοπιθηθεας. --- τὰ 
πρῶτα υιτὰ ἀπνο] Λιπὼν νέας 6ἵ-. 
Ἰπζονο: ΑΝ 3940 Π. 

619. ἤλυθε, 1 ο Βολμ]αςομί. --- 
μέγα πράτος ἐγγυάλιξεν -- 4 πῦ8δ, 
νο]. Ρ 9206, πεπη πᾶπι]Ιομ Ηο]είος 
η ε] σοϊδιοῦ πᾶ{ίο. 

614. ἤλασεν ποαττροθίὶ 
πᾶ({ο. 

616. φώος ρτβά]καἰῖν ἵπ Ἰοπ]κτθ- 
ἴθπι ΦΙΠΠΕ: 814 Ἀρεβουν νο]. Θ 282. 

617. τόν Ρίς οὔατος -- Ν 671. 
Π 606. τόν πΙπητηῦ Κοίρανον 611 
Αιξ. -- ἐκ Αν. Ἱ6χβαβ, 7ὰ ὧσε. 
ἴρείσαπα 18[β6 ἆθτ τοι ἆετ Βείΐθ 
Κοπιππεπάο αχ νοτααβεοίκθα, ἀαίς 
Κοίταποβ Ῥαΐπα Ὀπινεπᾶει ἆἀεβ 
/αςεπβ Ρεἰτοβεπ πυτᾷρ. 

6018. δόρυ πρυµνόν ἆοτ ἂπ[βαυρίθ 

ρε]επκύ 



90 1π. ΙΛΙΑΔΟΣ , 

ἤριπε ὃδ᾽ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ᾽ ἡνία χεῦεν ἔραζε. 
καὶ τά γε Μπηριόνης ἔλαβεν χείρεσσι φίλῃσιν 690 
κύψας ἐκ πεδίοιο, καὶ Ἰδομενῆα προσηύδα: 
μμάστιε νῦν. εἴως κε δοὰς ἐπὶ νῆας ἴκηαι' 

γιγνώσκεις δὲ καὶ αὐτός, ὅ τ) οὐκέτι κάρτος ᾽άχαιῶν." 
ὧς ἔφατ᾽, Ἰδομενεὺς δ᾽ ἴμασεν καλλίτριχας ἵππους 

νῆας ἔπι γλαφυράς' δὴ γὰρ δέος ἔμπεσε θυμῶ. 60956 

οὐδ᾽ ἔλαθ᾽ 4ἴαντα µεγαλήτορα καὶ Μενέλαον 
Ζεύς, ὅτε δὴ Τρώεσσι δίδου ἑτεραλκέα νίκην. 

τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε µέγας Τελαμώνιος Αἴας' 
»ῶ πόποι, ἤδη μέν κε, καὶ ὃς µάλα νήπιός ἐστιν, 
γνοίη. ὅτι Τρώεσσι πατὴρ Ζεὺς αὐτὸς ἀρήγει. 650 
τῶν μὲν γὰρ πάντων βέλε' ἅπτεται, ὕς τι ἀφείη, 

ἢ κακὸς ἢ ἀγαθός' Ζεὺς ὃδ᾽ ἔμπης πάντ᾽ ἐθύνει' 
ἡμῖν δ᾽ αὔτως πᾶσιν ἐτώσια πίπτει ἔραξε. 
ἀλλ᾽ ἄγετ᾽. αὐτοί περ φραζώμεθα μῆτιν ἀρίστην. 
ἡμὲν ὅπως τὸν νεκρὺν ἐρύσσομεν., ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 685 

Ταἳ] ἆθξβ Ώρεσιθ», ἀῑε Βρ1ΐπε, Ἱῃ- 
σον/ΟἩπΠσἩ. 

619. Ἠγβίθβ Ἠεπιιβίςα -- Ε 4τ 
ππᾶ βοπεῖ, ΖΥεἴίθε: τς. ο ὅ2τ. Π14569. 

620. Ἰηριόνης, ἀετ ἵηπ ει Νᾶμε 
465 Ιάοπιεπθις 7Ζα Επί ἸΚάλπιρέίο, 
πθ 6Υ πι 11η Ζ488ΊΠΠΙΕΠ Ἰπ ἀ4ἱθ 
Βελ]αςΠῦ σεσαησεη πα: Ν 904. 

601. ἐκ πεδίοιο, Υοπι ῬΒοάεηῃ 
αιξ, σα ἔλαβεν. Ὀρειραπρεν στὰ, 
4αί5 Μοτῖοπες ἆθπι Γάοπιεπεπεβ αἴθ 
Ζΐρσει ἈρειτειοΏί, ἆθεππ ϱΥ βε]ρεῦ 
Ῥ]αιὈί ἵπ ἀειτ Ῥοπ]αοΠί: Υ6]. 6608. 

699, εἴως κε πας Οοπ]. Αοτ.: σΖ1 
Ἡ δι.--2πεϊῖῖος ΗοπιΙβΙοη-- Π 241. 

6008. ὅ τ᾽ -- ὅτι τε 488. 
624 -- « 280. 
695. Ἐχρίος Ηεπιϊεθοη «- Κ 5δΙ. 

4 981. 690. ἔμπεσε θυμώ: τὰ 456. 
γ. 606-- 6129. Αίας επἰπιαζ]σί 

φοπἀθί Μαπε]αοβ σα ΑπΙ]ο- 
9198, ππι ἀπτοὮ 4ἴθβθηᾳ ΑοΡ1ΤΙ1 
γον ΡῬαΐτο]κ]οβ) Τοάς πα Ῥ6ε- 
ηποἈτιοπ{Ιροθη. 

60Τ. Ζεύς πῖ ἔλαθε ρεγαῦπ]Ιομθ 
Κοπβἰσακῖοι, τς παολ{ο]σεπάθς 
Λαβήηταπς πηδ ὅτε, ὙΝΘΙΟΠΘΒ 1Π 
πταρχήπσ]σμοτ, πἰομῦ ἴδπιροτα]ε 
Ῥοάειίαπς Ξ-- ἵπ ἀετ Βεζίεπαπς 
4α[Β, πο ά δ8Τ ὅτι: τι ΠΠ 498. --- 

δή παηΠπιΘΊΧ. --- ἑτεραλκέα νίκην: 
Ζα Η 326. [Αηπαπς.] 

628. τοῖσι απῇ0οτ 1ππεῃ, ΠΙΟΒ 
νοη Ἀπεῖεη. 

609. ἤδη µέν πΠηπιΘΗΣ παἩτ- 
119Ἡ. 

6050. Ζεὺς αὐτός ᾱ. Ἱ. Κεῖπ σε- 
πΊησετετ αἱ5 Ζετβ. 

681. τῶν ἆει Ἴτοεν, --- βέλε᾽ 
ἄπτεται: νε]. 6 67. -- ὃς τις ἀφείη: 
ἄεν Ορίαᾶν ἵπ Ἰκοηζθβεῖγεπι ΒΙΠΠΘ: 
αἈδεπάθεη πα σ. [Αππαπρ. ] 

685. Ζεὺς δὲ κτὲ.: ἵπι ἀεσεηβαῦσ 
σα ὃς τις ἀφείη ππᾶᾷ Ῥεφοπάθτβ ἢ 
κακός υτὰ ἀετ ἀεάαπκο ἆεΒ νοτ- 
Πετρεπεπάεηπ Ἡαπρίδαίσεβ τῶν --- 
ἅπτεται απίθι Ὠθβοπάθτεον Ἠθττοι- 
πεῦιπσ ἆθΒ Ζεπβ ΒΠΙΡΘΠΟΠΙΠΩΘΗ. ---- 
ἔμπης σ]εϊο]λ πολ]. -- ὑθύνει 
]οπκῦ σταἆςο ζαπι 216]. 

088. αὔτως, παν Αο, ομπε σα 
ἑοβσπ, πᾶμοτ ῬοβΗπιπιῦ ἄατο] ἐτώ- 
σια: 7α 4 198. 

054 ---τι2. αὐτοίπερ ντ δε] 8 
ἆοςλμ, ἆα Ζοιβ8 Βεϊείαπά απ8 γεχ- 
βασί 180. ' | 

086 -- πΙδ. τὸν νεκρὸν ἀθΙκ{βοἩ: 
ἀἆοπ Ταϊομπαπα ἆα. --- ἐρύσσομεν 
Οοπῇ. Αον., 6]. γενώµμεθα 656. 



1π. ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ. 91 

χάρµα φίλοις ἑτάροισι γενώµεθα νοστήσαντες, 

:. οἵ που δεῦρ᾽ ὁρόωντες ἀκηχέδατ᾽, οὐδ᾽ ἔτι φασὶν 
Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους 
σχήσεσθ’, ἀλλ) ἐν νηυσὶ µελαίνῃσιν πεσέεσθαι. 
εἴη δ᾽, ὃς τις ἑταῖρος ἀπαγγείλειε τάχιστα 640 
Πηλεῖδῃ, ἐπεὶ οὔ µιν ὀίομαι οὐδὲ πεπύσθαι 
Λλυγρῆς ἀγγελίης, ὅτι οἳ φίλος ὤλεθ' ἑταῖρος. 

ἀλλ) οὔ πῃ δύναµαι ἐδέειν τοιοῦτον ᾽άχαιῶν' 
ἠέρι γὰρ κατέχονται ὁμῶς αὐτοί τε καὶ ἵπποι. 

Ζεῦ πάτερ. ἀλλὰ σὺ ῥῦσαι ὑπ ἠέρος υἷας ᾽χαιῶν, 645 
ποίησον ὃδ᾽ αἴθρην. δὸς δ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι: 

ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως. 

ὡς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα" 

αὐτίκα δ᾽ ἠέρα μὲν ὄκέδασεν καὶ ἀπῶσεν ὀμίχλην. 
ἠέλιος δ᾽ ἐπέλαμψε. μάχη δ᾽ ἐπὶ πᾶσα φαάνθη. 660 
καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Α4ἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον’ 

656. χάρµα: τα 7 82. 
. 680. ἀκηχέδατ᾽ . ορ]. ἐληλέδαωτ᾽ 
η 86, 19 εἶπο Ἐτάφεπερηάππςα 
ὀκαχέζω (Βίαπιπι ἀκαχεδ-, «ρᾶξον 
ζκαχιδ-) τοιλπεεοίσοηϱ. -- οὐδ᾽ ἔτι 
φασίν -- Ι 984. {Απλαπα.] 

088. μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους, 
σα Ν 8918, ΒαΏ]. Ζα σχήσεσθαι: 816] 
πατΏοκλα]έθπ, τπἨθη Ὑετάθη. 

659. Ὑσ]. σα Ι 256. Ζα πεσέεσθαι 
186 ατπ8 ἀεπι γογπετσεμεπάεπ 6]1εάα 
πηιχ ΄Ἔκτορα αἱ Βαβρ]εκὸ σα οπί- 
ΏΘΗΠΙΕΗ. 

640. εἴη Ὑαπδολβαΐα: τα Ἡ 101. 
-- ἑταῖρος ρτᾶςΙκαάντε ΑΡρροβϊδοπ 
Ζπ ὃς τις. 

641. οὖὐδέ πας] οὐ: π]ο]λῦ αἶπ- 
της]. -- πεπύσθαι Ῥετ: Καπάς 
ἨαΌθη. 

645. Ὑρ]. 686 ππᾶ 411. 
648. ὙοΙ. 468. οὔ πῃ π]χσοπά. 

--- τοιοῦτον, ἀει σεοϊἱσηοέ πγᾶτε ἀῑθ 
Ῥοΐβομαξῦ απεζατΙοΒ{εῃ. 

644. Ἐνείο ἨειπιϊβΙοὮ -- 968. 
γα]. 969. -- αὐτοί τε καὶ ἵπποι: 
να]. Β 466. Ὀντίσεπς απιπας ἆας 
Ἠ]ετ ἄρετ ἆεπ Νερε] ἀθβασίο π]ο]ιί 
Ἀρθτοεῖτ πα]ῦ 969 {,. 810 Π., νε]. Ιπάος 
2 9τπ. ο) 

646. ἀλλὰ σύ: ΙεὈ]ιαξτετ ἵ Όεγσαπσ 
γοη ἀει σεδεπ]]άετίεη Βεάτᾶπσηϊθ 
ρα ἀετ Μδσ]οπκειί ει Ῥείίπιηπσ ἴπ 

4ει Ῥοτπι ἆες εῬείβ: σα ϐΘ 39986. 
-- ὑπ Πέρος ππῖθχ ἆθπι Μερεί 
Ἀθιττος: σα 924, ᾱ, Ἱ. ΠΠ ἄθῃπ 
ΝεΡε] γοη πΠ8: ναι. ἀπῶσεν ὀμέχλην 
649. [Απβαπᾳ.] 

646. ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι - ο 
600. ὅ 148, ἀαίς υγ πηῦ ἄεηπ Απσεπ 
86Ἠθη, 4ο (οῬναπε]μς ἄοτ Αρεηπ 
ΠΒ νθᾶον εχίτεαεπ Κὔηπεῃ. 

641. ἐν δὲ φώει πἰπαπηῦ ποίησον 
ὃ᾽ αἴθρην αιξ ἵπ ἆθπι ]πο: ΤΘΏΠ 
ἸποἈί φενοτάεῃ. --- καί ας, νο 
Κοππεββίνθια Ππιρεταίῖν: πιδροῦ ᾶα 
πως 810Π΄ γετ]σεῃ, Ζα ναί τβ]. Ε, 
680. ᾧ 5 η 354. -- ἐπεί ὈϊΒ εὔα- 
δεν -- Ἐ 540. -- οὕτως ᾱ. 1. ἡμᾶς 
ὀλέσδς 

6486 -- 6 245. 

649. σκέδασεν ΖετίθΙ]{ζ6, ῄπο- 
ἄατοι Ζαηᾶσλμεῦ ἀῑθ Ῥιοπαρκεῖν ἀεβ 
Νεῦε]ς νογπιϊπἀετί πητάςθ, ἀπῶσεν 
επ{{ετη{θα, δἱσεπῦ]Ιο] ϱ6{ο [8 Ἠΐῃπ- 
πεσ. ὀμίχλην ἀθι Ν6βεΙ 1Π βθἴπθγ 
4εη Β]οκ Πεπιπιθηάεη σοι 
4αβ Ώαπκε]. 

650. ἐπέλαμψε παν Ἠ1οχ, οἩίθπ 
ἀατῆροτ, Ἀδετ ἆεπ νοπι Νεβρε] 
γοτ]αβδεποηπ Έααπι Ἠίῃη: βοπίθῃ 
ἀατοῖῃ. --- ἐπί Αάν. ἀαραῖ, --- 
φαώνθη πατάς αἴοπίραχ σεπιαοΏέ, 
ἱταί 1π ἀαδ 11ο ζ, 

661 -- οδτ. 



92 17. ΙΑΙΑΔΟΣ , 

»σκέπτεο νῦν. Ἰενέλαε διοτρεφές. αἴ κεν ἴδηαι 

ζωὸν ἔτ ᾽άντίλοχον μεγαθύμου Νέστορος υἱόν. 
ὕτρυνον ὃ᾽ ᾽Αχιλῆι δαΐφρονι 9ᾶσσον ἰόντα 
εἰπεῖν. ὅττι ῥά οἳ πολὺ φίλτατος ὤλεθ' ἑταῖρος  θὔὔ 

ὡς ἔφατ᾽. οὐδ᾽ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὺς Μενέλαος. 
βῆ ὃ᾽ ἰέναι, ὥς τίς τε λέων ἀπὺ µεσδαύλοιο, 
ὕς τ) ἐπεὶ ἄρ κε κάµῃσι κύνας τ᾽ ἄνδρας τ᾽ ἐρεθίζων, 
οἵ τέ µιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι 

πάννυχοι ἐγρήσσοντες' ὃ δὲ κρειῶν ἐρατίζων 660 

ὑθύει. ἀλλ οὔ τι πρήσσει' Θαμέες γὰρ ἄκοντες 
ἀντίον ἀίσσουσι Ἀρασειάων ἀπὸ χειρῶν. 

χαιόμεναί τε δεταί. τάς τε τρεῖ ἐδσύμενός περ' 

ἠῶθεν ὃδ᾽ ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ: 
ὧς ἀπὸ Πατρόκλοιο βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος 666 
ἥιε πόλλ᾽ ἀέκων' περὶ γὰρ δίε. µή µιν ᾽4χαιοὶ 
ἀργαλέου πρὸ φόβοιο ἕλωρ δήίοισι Λίποιεν. 

πολλὰ δὲ Μπηριόνῃ τε καὶ 4ὐάντεσσ ἐπέτελλεν ' 
».4ἴαντ᾽ ᾽4ργείων ἡγήτορε Μηριόνη τε. 

νῦν τις ἐνηείης Πατροκλῆος δειλοῖο 6Τ0 

μνησάσθω΄ πᾶσιν γὰρ ἐπίστατο µείλιχος εἶναι 
ζωὸς ἐών' νῦν αὖ Θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.' 

ὧς ἄρα φωνήδας ἀπέβη ξανθὸὺς Μενέλαος, 

658. Ὑσι. Ε 566. ἈΑντίλοχον: νρ]. 
ω Τ8{.: τὸν ἔξοχα τες (Αοβ1) 
ἁπάντων τῶν ἄλλων ἑτάρων μετὰ 
ΤΠάώτροκλόν γε Θανόντα, ἄαποι απι 
Ῥερίεπ σεεϊσηεῦ ΑΕΠΙ ἆἷε Βοΐδο]α[ῦ 
Ζα Ὀτίηρεῃ. 

6ὔ4. Φᾶσσον τοσο βοΏποα]]. 
656 5 411. 
656 5- 2460. 
667. Ὑει. Μ 299. [Απ]λαηρ.] 
658. ὃς τ᾽ Ὀ]εῖρί ομπο Ὑετραπι, 

νγε]επθες "δει ἀἱε {ο]σεπάεη Νοροπ- 
Ώΐσθ νεΙβεβθεη πητὰ; 4ο Απθζη- 
ταης Το]σῦ ἵπ εἴπεπι οἱ μο( κ αίσοιι 
Βαΐσο ετβθί 664. --- ἐπεὶ ἄ ἄρ κε κάµῃσι, 
νβ]. 4 168. Η δη ἄφ, ψιο Χ 2ὔ8, 
γρ]. οὖν ΙΤ 4. --- ἐρεθίζων ἀπχο] 
Απρτίῇε: ὑθύει 661. 

659---064 -- / υσῦ0-- σῦ5. 
666. γρ]. 4 δῦτ. γετριεῖοβεραπ]κῦ 

1. πόλλ᾽ ἀέκων Ξξε τετιηότι Φυμῶ 
6064. -- περὶ γὰρ δίε µή: 7α Ἐ 606. 

067. πρὸ φόβοιο, εἰσεπΏ]ςἩ: του 
4ετ ΕἸποβί, ἀῑο δε σ]θἱοἨβαπι Ὦο- 
ἀτᾶησί απὰ τοτπᾶτίς ἐταῖρῦ, ἆα]οτ 
1πζοίσθ 4ετ Ε]πολί, ποῖο]ιθ ῶ6- 
τοιίς 696 Ε. ῬοσοππεἨ μαιέο. πρό Ιπ 
4ϊεεεχ Βεάευίαπσ παχ Ἠθτ. [Απ- 
Ῥαηρ.] 

668. πολλά ἀτίπσοεπά. -- Λ{η- 
ριόνη: να]. 650. -- Αἰάντεσσ”: δ0Τ. 

6069. Ὑσ]. σα 508. 
670. τὶς Κο]]α]κῖν Ίπι ΦΙΠΠΕΘ νο 

Ίπαπ, εἶπ ]θά6τ. -- ἐνηείης πχ 
Ἠ16χ, νρὶ. 904. 

6Τ1. ἐπίστατο, γοπ θἴπες Οµατα]- 
ετεΙσεηδο]αῇῖ, ψὶθθ»,σα Ν 925: 
νο]. 7 444 µάθον. 

612. Υ6ι. ᾖα 418. 
Υ.,618-- τοι. Μεπε]αοφ ετ{ζαΙ]ὗ 

ΑπΙΙοσμος ἀοπΑδαβίτας, Αοπ11] 
ἀϊο Βοΐβομαξί νοη Ῥαἰτοκ]ορ) 
Τοάς Ζα Ὀτίιπρεῃ. 

678 -- Ζ 116. 969. Ρ 188. 



1Τ. ΙΑΙΑΔΟΣ Ρ. 99 

πάντοσε παπταίνων ὥς τ᾽ αἰετό». ὃν ῥά τέ φασιν 
ὀξύτατον δέρκεσθαι ὑπουρανίων πετεηνῶν, θΤδ 

ὂν τε καὶ ὑψόθ᾽ ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαθε πτὼξ 

θάμνω ὑπ ἀμφικόμω κατακείµενος, ἀλλά τ᾽ ἐπ αὐτῷ 
ἔσσυτο καί τέ µιν ὦκα Λλαβὼν ἐξείλετο θυμόν. 
ὧς τότε σοί, Μενέλαε εν ὔσσε ο 

πάντοσε δινείσθην πολέων κατὰ ἔθνος ἑταίρῶν, 680 
εἴ που Νέστορος υἱὸν ἔτι ξώοντα ἴδοιτο. 

τὸν δὲ μάλ᾽ αἶψ᾽ ἐνόησε μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ πάσης 
Φαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα µάχεσθαι. 
ἀγχοῦ ὃδ᾽ ἱδτάμενος προσέφη ξανθὸὺς Μενέλαος" 

2 , 2 2 ο 
»άντίλοχ. εἰ δ΄ ἄ γε δεῦρο. διοτρεφές, ὄφρα πύθτηαι 686 
Λυγρῆς ἀγγελίης. ἓ μὴ ὤφελλε γενέσθαι. 

ἤδη μέν σε καὶ αὐτὸν ὀίομαι εἰδορόωντα 

γιγνώσκειν, ὅτι πῆμα δεὺς «4αναοῖσι κυλίνδει, 

νίκη δὲ Τρώων: πέφαται ὃ) ὥριστος ᾽χαιῶν 
Πάτροκλος, µεγάλη δὲ ποθὴ «4αναοῖσι τέτυχται. 690 
ἀλλὰ σύ γ᾿ αἶψ᾽ ᾽Αχιλῆι, θέων ἐπὶ νῆας ᾽άχαιῶν. 

674. Ἐτείεε Ἠεπιβίοῦ - 
τα. χ 94. 890. 

615. ὀξύτατο», Νεπίσαπῃ αἱ Αοοιβ. 
ἀες Τημα]ύ5: νρΙ. Ἡ απ, δέρκεσθαι: 
σα 141. --- ὑπουρανίων, βοηβθί ππτ 
1η γετριπάαηπς πο Ἀλέος, γα]. β 
1861: ὄρνιθες -- ὑπ αὐγὰς ᾽Πελίοιο 
φοιτῶσι, 1 «ερεπεαί” Ζα ὅσσ᾽ ἐπὶ 
γαἴαν ἑρπετὰ γίγνονται ὃ 418. Ρ 44. 

616. ὄν τε κτὲ.: ἆθτ 2ηαϊζο Βε]α- 
ναί” σἱεΏὈί Γᾶτ ἀῑδ ἴπι ογδῦεη α]]- 
βεπιεῖῃ ὮῬεπεϊομπείο ἘΙσεπβομαξῦ 
οἴπθη Ῥθβοπάθτη Εα]] αἱ Βε]εσ ἵπ 
ρποπιῖβεπθη Αοτὶβίεη. --- ἐλαθε πιῖς 
πατακείµενος: τα. Ρ 1. 

671. ἀμφικόμῳ παν Π16Υ. 
618. ἐξείλετο θυμόν -- Ο 400. 

1 3201. χ 588, ταῖῦ ἀορρθ]όθια Αοο, 
πο ποςς Ο 490. 
681. εἴ που -- ἴδοιτο ΊΝ ππβοῇ- 

βαΐ07, ἀαάατοιμ εἰσεπὔτα]ςοα, ἁπίβ 
ἀετ απβδοι πΙοπί ἆἄθπι Μ6πε]αοβ, 
βοπάετη ἆἄεπ Απσεπ ἀθβεε]ρεηπ Ῥεῖ- 
σε]ορί π]τά: πο6πη 5ἷθ 4οο]Ὦ 1- 
σεηπάπο --- οτρ]1ο]κίαπ. Ζα ἀἱθ- 
βετ ῬογβοπΙβκαδίοη ἆετ Απσεη νσΙ. 
3 386. Ὁ Αππ. Ῥιο ἀτιθίεο Ῥεγβοῃ 
ΒΙΠπρ. ἴδοιτο παο] ποτπθτρεμεπάθτα 

Ν 649, Ῥυα], νο ΛΜ 466. ἕ 151. ὉΨ 4πῃ, 
πο ὅσσε πᾶοἩ Απα]ορῖο ἄθτ Νευίτα 
Ῥ]αχ. Ῥεπαπάε]ῦ 190. [Απμαπρ.] 

682. 688--- 116. 117. Δαρσύνονθ”: 
νο]. 9τ7--585. 

686. εὖ δ᾽ ἄγε παχ Ἠϊ6ς π]ο]ξ παῖ{ 
{οἸσεπάεπι Ιπιρεταξῖν, ἆοοἩ βὔεμέ 
δεῦρο ἵπ ἹπιρεταβνΙδομεπι ΒΙηπε -- 
δεῦρ᾽ ἴθι. [Απ]αηᾳ.] 

686 -- Σ 19. ἤ -- γενέσθαι: 
σεᾶαοΒί 150 απ ἆεπ [ππα]ί ἆετ Βοΐ- 
βοπα/{ζ, ἆ4αβ Ῥετιομ{εύθ Ἐτεισηϊβ. 

687. ἤδη μέν κτὲ. Ῥεταῖτεῦ ἆλβ 
7νγθῖίθ (]1εᾷ πέφαται ὃδ᾽ νοτ, πε]- 
ομες οτε ἄθπ Τηπα]{ ἆθτ ἀγγελίη 
686 οπίπᾶς. βίπη: σπα εἰειεί ἆτα 
Βοποη 61056, ἆαί[β ππβοτο Βαο01θ 
ΒοΠΙπχπα 8ὔθῃί, αΌθι ἆπ υγδΙ[βῦ ποσο] 
π]ολῦ ἅαάς οΠ]πηπιβίο, ἀαῑξ Ῥαΐτο- 
Κος {οῦ ἴδί. --- ὀίομαι Ώ18 γιγνά- 
σχειν -- ἕ 5144. 

688. πῆμα -- πυλίνδει: νρ]. 4 
541. Ῥ.99. 

689. φύκη Αο. ἐστί, ταῖῦ ἄθη.5 να]. 
1 451. 

690. μεγώλη Ρἱ8 τέτυκται: τσ]. 4 
4Τ1. τέτνχται ἵπ ρτῶβεπάβολοπα ΒΙηΠΘ 
Ξ- ιβ. 



94 17. ΙΔΙΑΔΟΣ Ρ. 

εἰπεῖν, αἴ κε τάχιστα νέκυν ἐπὶ νῆα σαώσῃ 

γυμνόν' ἀτὰρ τά γε τεύχε᾽ ἔχει κπορυθαίολος Ἕκτωρ.“ 

ὡς ἔφατ᾽. ᾽άντίλοχος δὲ κατέστυγε μῦθον ἀκούσας. 

δὺν δέ µιν ἀμφασίη ἐπέων Λάβε, τὼ δέ οὗ ὅσσε 695 
δακρυόφι πλῆσθεν. δαλερὴ δέ οἳ ἔσχετο φωνή. 
ἆλλ᾽ οὐδ) ὡς Μενελάου ἐφημοσύνης ἀμέλησεν. 
βῆ δὲ Θέειν, τὰ δὲ τεύχε᾽ ἀμύμονι δῶκεν ἑταίρῳ 
Ααοδόκω., ὃς οἳ σχεδὸν ἔδτρεφε µώνυχας ἵππους. 

τὸν μὲν δώκρυ χέοντα πόδες φέρον ἔκ πολέμοιο τοῦ 
Πηλεΐδη ᾽Αχιλῆι κακὸὺν ἔπος ἀγγελέοντα" 
οὐδ᾽ ἄρα σού. Ἰενέλαε διοτρεφές, ἤθελε θυμὸς 

τειροµένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν. ἔνθεν ἀπῆλθεν 
᾽Αντίλοχος., µεγάλη δὲ ποθὴ Πυλίοισιν ἐτύχθη" 
ἀλλ᾽ ὅ γε τοῖσδιν μὲν Θρασυμήδεα δῖον ἀνῆκεν, Τ0ῦ 

692. εἰπεῖν ἆ- 1. Ὀτιησο ἀἷο Βοΐ- 
αοεΏα[ο, γοπι Τοᾶε ἆοθς Ῥαΐτοκ]οε. 
Ὄετ {ἴο]σεπάε βαΐ; αἴ κε κτὲ. ϱε- 
Ἠδτὸ ποπ σαπι ΤππαΙί ἆετ Βοΐῖ- 
βοπα{ζ, εοπάετη σιεὈί ἄῑο ἆαταπ Β16Ἠ 
Ἐπᾶρίεπᾶε Επτπατίαηςρ ἆεβ Ἠεάεπ- 
ἄεᾳπ: νιε]]εῖοπί τοεἰθεῦ οι ἆαπη ἆ4επ 
1,εἰεππαπη. 

6095. Υσι. τα 129. 

694. κατέστυγε ἵηῃ Π. παν Ἰῖοχ, 
νβι.κ 1189: Βπήρείζεη ετατ1{{. --- 
μῦθον ἀκούσας - 1116. Η 64. 

6956 -- ὃ 104. ἀμφασίη παν ἂπ 
ἀΐθεεπ Ὀειάεπ Ῥίθ]]επ, της ἐπέων 
σα ετκ]ᾶτεη απς 4ετ ἨΨεπάπηᾳ ἔπος 
φάτο, δἹσεπΏ]Ις]: Ὀπ[μμΙαΚοΙΕΥ οτε 
ΑΠΕΖΙΒΡΤΕΟΠΕΠ, 5οάα[ς ἐπέων ορ]ε]κ- 
{ϊνει ἄεπεΏν 14. --τὼ δέ οἳ ὅσσε: 
Κτ. ΡΙ. 50, 8, 5. [Αππαπρ.] 

ο --ὁ τος. ται ο ή. 
Θαλερός απε]]επά, πο Ῥεῖ δά- 
που παπά γόος (ζα ὃ τοῦ.) -- ἔσχετο 
Ἠ1θο]ίς βἷοηἈ απ, 5δ{οοκίθ, τρ]. 
ὦ 945. 

60τ. ἆλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς: παἄτῃεμος 
πι ΑπβοἩ]α(β απ 69ὔ {ο]σῦ ἵπ ὃτ06: 
ὀψὲ δὲ δὴ --- προσέειπεν, πνἈητοπά 
Ἠ]6χ ἀῑο ἀπτο]Ὦ 696: εγτορίο ΕΥΥΓΑΙ- 
ἴαπσ, ἆα[δ Απί]οσμοςθ πας ἆθπι 
εταείοη ἄροετπά]ησεπάει ΡΟἨΤΘΟΚεΠ 
4ο Βρτασμο πψ]οεάςθι ϱρεψΙηπεηπ απά 
εἴὔγγαρ 6Ώσεπ πετάς, πποχ[]]έ Ῥ]ειὈἳ, 
--- ἐφημοσύνη 1η ἆαοτ ΠΠ. παχ Ἠϊ6τ. 

098. τεύχε᾽ πα τοπ Βολμ]]ᾷθ. --- 

δῶκεν ἔτ., ππα β16Ἡ {γεῖει παπά ταβο]Ἰεχ 
Ῥεπεσεπ 7α Κὂππεη: νρᾳ]. Β 188. 

699, ἔστρεφε, Ἠϊπ- απᾷ Ἠετ- 
ποπᾶεζς, ἀεπ Βεπεραηπσεη ἄεβζα 
Ἐπίς Κάπιρίοπάεπ Απ]οσπος {ο]- 
σεπά, απ Ίπππιεχ Ὀεχθῖό πα βεῖη 11η 
απξ ἆθεπι Ί/ασεη απ{παπεµππεη: τσ]. 
4 2909. 

τ00. πόδες Ρίβ πολέμοιο-- Ν 515. 
τοι. ἀγγελέοντα εν ηβε]ι πόδες 

φέρον, Ἠε]οεπε Ἰεπάαπρ αεἶπ Ὑετ- 
Ῥαπα ἆθτ Βεπεσαπσ νοτίτ]ζ, 

Υ. τ0ρ--πθ1. Μοαπε]αος ππᾷ 
Μετίοηθεςβ πεππιεη ἀῑε Τε]ς]τοα 
4εε ΡῬαΐτοΚκ]ος απ ππά ἔτασεη 
16 ζοτί, ἀῑε Ὀεϊάεηπ ΑΙαβ 
ΒΟΠΙΥΠΙΘΏ βἶθ σθσεη ἀἷοθ πα ς]- 
ἀτῶπρεπάεῃ ΤτοςῬἙ. 

Τ08. τειροµένοις ἑτάροισιν ἅμυ- 
νέµεν--- Σ 199. --- ἑτάροισιν, πὶοΏό 
οἴπει εἴσπεπ, βοπάετη ἄἆθπεηπ 48 
ΑΠΙΙΙΟΟΗΟΒ, ψ1θ ἆ6Υ Γο]σεπάε Ἠε]α- 
Ενεαίσ οτσ]ευῖ. --- ἔνθεν --- ἀφ᾽ ὧν. 
κτ. Ρι. 66, ὃς 

τ0Δ. νρι. 690. μεγάλη δέ Ὀϊς 
ἐτύχθη απ 4επ Ἠε]ανεαί” [πεί Απ- 
Βεκοµ]οβδεπ πμ] ἀἱο Εο]σο ἀθς 
ἀπηλθεν. 

ποδ. ὅ γε ὕρουσανς Άπς5 4ετ ΑΡο- 
βἰτορ]λα Τ02 ἵπ ἀἱο ἀτίυο Ῥετδοι: 
Ζα Π 686. -- τοῖσιν Ὠα0. οοπηπιος1: 
σα 1Ἠχαπι Ῥομαίσθ. -- Θρασυμήδεα, 
46 9Τ8 πθῦθη ΑπΙΙΟςΠος ΚκἈπιρέίο, 
--- ἀνῆκεν: να]. Π 651 απ Ἐ 569 
ἀνῆκεν ἀμυνέμεναι Δανασίόνο. 



17. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. ν] 

αὐτὸς δ) αὖτ ἐπὶ Πατρόκλω ἤρωι βεβήκειν. 
στῆ δὲ παρ᾽ 4ἰάντεσσι δέων, εἶθαρ δὲ προσηύδα' 
υκεῖνον μὲν δὴ νηυσὶν ἐπιπροέηκα θοῇσιν, 
ἐλθεῖν εἰς ᾽άχιλῆα πόδας ταχύν' οὐδέ µιν οἵω 

νῦν ἰέναι, µάλα περ κεχολωμένον Ἕκτορι δίω" τ10 

οὐ γάρ πως ἂν γυμνὺς ἑὼν Τρώεσσι µάχοιτο. 

ἡμεῖς δ᾽ αὐτοί περ φραζώμεῦα μῆτιν ἀρίστην, 

ἠμὲν ὅπως τὸν νεκρὺν ἐρύσσομεν., ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 

Τρώων ἐξ ἐνοπῆς Δάνατον καὶ κῆρα φύγωμεν.΄ 

τὸν ὃ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα µέγας Τελαμώνιοο 4ἴας' ἦμ μέγ µ 
μπάντα κατ αἶδαν ἔειπεςο, ἀγακλεὲς ὦ Μενέλαε" 
ἀλλὰ σὺ μὲν καὶ Ἰήηριόνης ὑποδύντε μάλ᾽ ὦκα 
νεκρὺν ἀείραντες φέρετ᾽ ἐκ πόνου αὐτὰρ ὄπισθεν 
νῶι µαχησόµεθα Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι δίω, 

ἶδον Βυμὸν ἔχοντες ὁμώνυμοι., οἳ τὸ πάρος περ το 

µίμνοµεν ὀξὺν ”άρηα παρ ἀλλήλοισι µένοντερ." 
ὥς ἔφαθ). οἳ ὃ᾽ ἄρα νεκρὸν ἀπὺ χδονὺς ἀγκάξοντο 

ὕψι µάλα µεγάλως' ἐπὶ ὃ᾽ ἴαχε Λαὺς ὄπισθεν 

π06, ἐπὶ Π. πὶο 574, 
το --- Μ δ08δ. 
Τ08. ἐπιπροέηκα θοῇσινΞ-ο 299, 

θπἀθίο γνοτπᾶτίς απ ἀῑρ 
ΦοΠἩι{{6 σα, επῦβαπαϊο 7. 

πο. εἰς χ.: νβ]. Η 819. οὐδέ 
µιν οἴω -- ὸ Το. οὐδέ αἩ θχ 
ηΙοἈὮῦ. --- µίν ΑοΠ1]]. 
88, ἰέναι 1η {αὐατίβδοπεπα ΒΙΠΠ6. 

τι1. οὐ πας πως ἸΠ Κεῖποτ 
Ἠεῖμε, πηπιδρ]1οἩ. --- γυμνὸς 
ἐών, απ 6χ βεἶπο Βϊρίπηρ ἄεπι Ῥα- 
ὕχοξ]οβρεσεβεπ Παῦ: νο]. 2 190---187 
απὰ 192 {. 

Τ19. τ18 -- 684. 685. αὐτοί περ 
Ἠϊετ: πῖν εε]Ώςί ἀοοῇ, ἆ. 1. απο 
ομπε Αολί]]. 

τι4. Ἐταίερ Ἠεπιϊβίεῃ -- Π Τ89, 
2ΥΕΙἴΘΒ Ξ- µ 15Τ. φεύγειν 2αρ]εῖο 
πα Οτβρεεπιτππης αι{ 4ῑε Έχασε 
γοηΏ πο υπᾷ ΑοοπραΜνοῬ/θξί, π]θ 
Σ 306 

Τ1ὅ -- Ο 4Τι. 
Τ16. ἀγακλεὲς ὦ Μ.: ὦ ππΊβεπεπ 

Αά]εκν παπά Βαρείαπαν, πο 4 189. 
Κ 48 ιπᾶ 7α ὃ 26. 

Τ1Τ. ὑποδύντε, πο ϐ 9859, 5ἱσἩ 
Ῥϊσκει απίετ ἆ.1. απ 4ῑε Βοπα]- 

ἴθτη πθµΏπιθῃ: ἆασα ἀείραντες ἀϊο 
γοχμετρεπεπάθ Ηαπα]πηρ. 

π18. Υσι. 5 4899. ἀείραντες, οὐ - 
πιοἩ] οΌει νοτµετ ἆετ Ώπα] ὑπο- 
δύντε αἴεὮῦ. -- ὄπισθεν ᾱ-. 1. ἵα 
επχεπι Ἠήοκαι, 7α ετεπι Βομταῖπο. 

τ19. [Αππαπρ.] 
τ20. Ἠταίες Ηεπηκίοα -- Ν το. 

--- ὁμώνυμοι παχ Ἠϊ6χ, 1Π ΘΏΡΕΥ 
γετρίπάαης πό ἆθπι σουἈθεβο]οη- 
ἀεηπ ἶσον θυμὸν ἔχοντες: τς ρ]εἷ- 
οπεπι Μα, ψΊο σὶτ ̓ Β1εἴοἈθα Ναπιεη 
ασεπ. -- τὸ πάρο περ 810Ἡ 
βοπβῦ ἆοοᾖ. 

Τ91. μµίμνομεν ὀξ. Ἄρηα, πε 4 
856, νε. μενεπτόλεμος. -- πα 
ἀλλήλοισι µένοντες -- Ε ὄτα, μὲ- 
φνοντες απ5Ώαττεπᾶ, βἰαπάλμα]- 
ἰθεπά. Ζαπι ἸεσΠβθ] ἀ4ετ Βεάει- 
ἴππσ νοη µίμνοµεν ππᾶά µένοντες 
Ζα Ε 208. 

το». ἀγπάζοντο πι Ἠ]εχ, 
πας ἄεπ ΑΤΠΙΕΩ απ{. 

Τ98. µάλα µεγάλως, να]. Κ 1Τ., 
εἶπα αα{α]]επᾶο γετειᾶτκαηρ ἄθ8 
ὄψι. -- ἐπί Δάν. ἵπ Κααβα]οπι ῬΙππε: 
ἀατᾶθετ, Ὦβ ὄπισθεν -- Ν 859. 
884. [Απ λαπᾳ.] 

Ίοβεῃ. 



90 1π. ΙΔΙΑΔΟΣ ΕΡ. 

Τρωικός. ὡς εἴδοντο νέκυν αἴροντας ᾽χαιούς. 

ἴθυδαν δὲ κύνεσσιν ἐοικότες. οἵ τ) ἐπὶ κάπρω τοῦ 

βλημένω ἀίξωσι πρὸ κούρων θηρητήρων' 
ἕως μὲν γάρ τε θέουσι διαρραΐῖσαι μεμαῶτες. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ὁ) ἐν τοῖσιν ἑλίξεται ἀλκὶ πεποιθώς, 

ἄψ τ᾽ ἐνεχώρήσαν διά τ᾽ ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. 
ὡς Τρῶες εἴως μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἔποντο 80 

νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν' 
ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ 4ἴαντε µεταστρεφθέντε κατ αὐτοὺς 
σταίήσαν., τῶν δὲ τράπετο χρώς, οὐδέ τις ἔτλη 

πρόσσω ἀίξας περὶ νεκροῦ δηριάασθαι. 
ὡς οἵ γ΄ ἐαμεμαῶτε νέκυν φέρον ἐκ πολέμοιο τοῦ 

νῆας ἔπι γλαφυράς' ἐπὶ δὲ πτόλεµος τέτατό ὄφιν 

ἄγριος ἠύτε πῦρ., τό τ᾽ ἐπεσσύμενον πόλιν ἀνδρῶν 

ὄρμενον ἐξαίφνης φλεγέθει, µινύθουσι δὲ οἶκοι 
ἐν σέλαὶ μεγάλω' τὸ δ᾽ ἐπιβρέμει ἴς ἀνέμοιο. 

ποια. εἴδοντο Ῥ]ατ. π8εἈ ἄθπι Κο]- 
Ἰα]είνοηῃ Λαός: σα Ο 806. 

τοδ. ἴθυσαν, ἀῑο Ττοςν. --- ἐπί 
πας Ῥαῦ. απ{ --- πα. 

Τ26. βληµένω εοθα]ά εχ σεϊτοβεῃ, 
ἈΠσθβοἩοβδεη 1966, πε Ο 580. -- 
πρὸ -- θΔηρητήρων: ἆἄεπ ἄσετῃ 
γοταπ(ο]επά), ΥΕ]. τ 495 1. 

τοτ. ἕως (αἰπεῖ]ρίσ τα 1ε5επ) μέν: 
τα ΛΜ 141. -- διαρραΐσαι μεμαῶτες: 
Ξ- ἙὮ 4πδ. 4 π15. πδδ. 

το8. ὅτε δή ταῖς Οοπ]. Αοχ. ἑλίξε- 
ται Ἰπ Ἰτθταίνετ Βεάεπίαπς, τι. 
π8ο ἔ,, ἄεπι οηῦεργοσπεπᾶ βἶπά αποἩ 
4ἱο6 Αοτὶδίο ἵπ τὸθ, πε]οῃθ. ἀεῃΠ 80- 
{οτβσονπ Επ σο ἀθτ Παπά]απρ Ῥε- 
76ἶομπαὮ, Ιθθταάν σεάαοἈῖῦ. -- ἐν 
τοῖσιν απίεχ ]εηαοηπ Ἠππάεη, ἀῑε 
1Ἠη ΠπΙΚΤΕΙΡΕΗ. 

του. Ἐτείερ ΗεπιςβοἩ - ΙΓ δ6, 
ππεΙίθβ -- 4 486, νβ]. Τ4ὔῦ. ὅ 198. 
ιο ο ο 
ποι -- Ν 14. 290. 

Παδο. 
Τ82. ὅτε δή πας Ορ0.: Πεταίυ. 

--- κατ αὐτούς 71 σταίησαν, νβι. 
ἐν τοῖσιν Ἱδ8θι αππίθετ ΙἨππθη 
961Ώαδ{έ, ἆα ἀῑο Ἐαεϊπάο αἷθ Ππ]- 
ἀνἈησίοι, βἰαπάλ1ε]ίοπ: νε]. Ν 
ϱρῦύθ6. ὅ 600. 

Ο 218. 

τὸβδ. τῶν δέ Ναολμεαζα. -- τρά- 
πετο χρώς: τα Ν 219, νρ]. 284 {, 
Ώεχ Αοτῖεξ, ἐχοῦσ εν πΙεάετπο]θεπ 
Ἠαπά]απα, πο 6 2τ0. Τ' 816, Ῥε- 
Ζεϊεππεί επ βο{οτέσεπ Ἑμπίτϊου ἀετ- 
βε]ρέη. [Απηπαπσ.] 

τὸδ. Υα]. 46. 
Τ56. ἐπί Αάν. ἨἈϊπέατ ἴἨπαν, ἴπι 

Ἠήοκεπ, σσ]. ἐπήϊεν Τ41. --- τέτατο 
Ῥ]αβδαπαπαρετ{, ἀες ἀαπετηάευ Ζ- 
εἰαπάθη: π.χ σοβραππ, ᾱ.1. ζορίε 
πεί[ασ. 

τὸτ. ἄγριος, πε 998 Ὀθῖ μῶλος. 
--- ἐπεσσύμενον αὐελῦ Εᾶτ αἰοὶ αὉ- 
βο]αό. -- πόλιν ἀνδρῶν ἆ. Ἱ. εἶπθ 
τοι Μᾶππετη Ῥοπομππίε, πο ο 884, 
αὈλᾶπσίσ γοη φΛλεγέθει. 

τὸ8. ὄρμενον ἐξαίφνης -- ὅ 14, 
ἐξαίφνης πατ ἃπ ἆἀϊθβθη Ῥοειάθη 
Φίο]]οπ. Ώα5 ῬΙδπ]σομε Ἐπίείεπει 
πιοβνΙοτό ἀῑθ ἵπ ἀθπι ραταζακβοπεν 
Ἐο]σοβαίσε µινύθουσι κτὲ. Ὀεπεϊςο]ι- 
ποῦθ νοτπεοτθπᾶε Ίπκαπρ. 

Τ99. ἐπιβρέμει παν Ἠῑθς, Γλλτῖ 
Ῥταιπδοπά θταν, ῬὈταιδί Ἠτῃ - 
οἵπ ἵπ ἆαάβ Έθπ6γτ. ἆ8ββοίοο απ- 
{αο]οπά, ται. Ο 65τ. -- ἳς ἀνέ- 
µοιο, Μἱ6 Ο 985. ετ1. ν216 τ186. 
[Απμαηρ. | 

- 

δν”. «ος Αλ: κ δέ. 

-ω-- 
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ὧς μὲν τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων 

9τ 

τ4θ 

ἀζηχὴς ὀρυμαγδὸς ἐπήιεν ἐρχομένοισιν' 
οἳ δ᾽, ὥς 9) ἡμίονοι κρατερὸν μένος ἀμφιβαλόντες 
ἕλκωσ᾽ ἐξ ὄρ εος κατὰ παιπαλόεσσαν ἀταρπὺν 
ἢ δοκὸν ἠὲ δόρυ μέγα νήιον' ἐν δέ τε δυμὸς 
τείρεθ᾽ ὁμοῦ παµάτω τε καὶ ἱδρῶ σπευδόντεσσιν᾿ 
ε ο/ 2 
ὥς οι ἐαμεμαῶτε νέκυν φέρον. 

τ4ῦ 

αὐτὰρ ὄπισθεν 

Αἴαντ᾽ ἰσχανέτην., ὥς τε πρὼν ἰσχάνει ὕδωρ 
ὑλήεις., πεδίοιο διαπρύσιον τετυχηκώς. 
ο Δ 2 / ον 2 Δ ο 

ὕς τε καὶ ἰφθίμων ποταμῶν ἀλεγεινὰ ῥέεθρα 
ἴσχει, ἄφαρ δέ τε πᾶσι ῥόον πεδίονδε τίθησιν τοῦ 

πλάζων οὐδέ τί µιν σθένεῖ ῥηγνῦσι ῥέοντες' 

ὧς αἰεὶ Αἴαντε µάχην ἀνέεργον ὀπίσσω 
Τρώων οἳ δ᾽ ἅμ᾽ ἔποντο, δύω δ᾽ ἐν τοῖσι μάλιστα, 
Αἰνείας τ᾽ ᾽άγχισιάδης καὶ φαίδιµος Ἕκτωρ. 

Ρο 2 ϱ/ ον / 2/ 2Δ 
τῶν ὃδ', ὥς τε φαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν, τὸ 

οὖλον κεκλήγοντες. ὅτε προΐδωσιν ἰόντα 

Τ40. ὥς μὲν τοῖς: νβ]. 4 496, 
μέν Ῥεταιεῦ ἄεπ τά4δ ΓοΙβοπά ο 
(8εσαεηβα!ΐζ νοτ. τοῖς, πε οἳ δέΤάδ, 
Μεπε]αορ παπά Μετίοπθς. 

τ4Ι. ἐπήιεν Γο]σΐ6. 
ΤΑ. μένος ἀμφιβαλόντες, 80 ΏΠΥ 

Ἠ]αχ, Κταῦ απσε]ερῦ ΠαὈεπά, 
πρ οἶηο Ἰ/αΠα, 1ηΠ ἆθπι ΒΙΠηΘ: τς 
Δαῤριείιπς 1μχοΥ βίγ]κο Κταβ, 
τοτβοµΙεάθη γοπ ἐπιειμένος ἁλκήν (σα 
Ἡ 164), πε]ε]ιος ἀῑο Βἐάτκο αἱς ἀῑθ 
ἄ6εχ Ῥδύδοη απ]ηα{θεπάο ἘΙσεπεο]α{ῖ, 
πΙοΏί 4ἱ9 Βελᾶδίσαπρ ἀθτβε]ρεη Ὦ6- 
Ζ6ἵομηεί, 

Τ49. ἕλκωσ᾽: να]. ῶ 190 τὰς μὲν 
-- ἔκδεον ἡμιόνων.--- παιπαλόεσσαν 
τααἩ, Πο]ρετῖςσ: τα Ν 1Π. -- 
ἀταρπόν παν Π16Υ υπ ὅ 1. 

Ἰ44. δοκόν ἵπ Π. παν Πες, --- ἐν. 
Αάγν. ἀτιππαη, η ἆετ ΕΒνπεῦ. 

Τ4ῦ. καμάτω τε καὶ ἱδρῷ, πε 
9860. Ν Τ11. [Απμαηρ.] 

Τ46. Ὑπ]. Τὸδ. Ὑετα]ειοπεραπΚκί 
ἐμμεμαῶτε -- σπευδόντεσσι Τ45. 

ταπ. Αἴαντ᾽ -- 4ἴαντε. -- ἴσχα- 
νέτην Ἠ]ε]ύῦαι Ζπτῇ ο], α15 ΟΡ]εκύ 
4ασα Ίασ Ίπι ΒΙηπθ οπύννο ου μάχην 
(169) οὖει Τρῶας. --- πρών 6ἶπ Υοἵ- 
αργίησεηᾶοετ Βεις. 

Τ48. πεδίοιο Ἰοκα]ετ οεπεβῖν: ἴπ 
ζει Ἐθροαπθ. -- διαπρύσιον, 5οπ5ῦ 

ΑπιθίΒ, ἨἩοπιετβ Τ1145, ΤΙ. 9. 

πχ παρ ἀυτέω (σπα Θ 921), νοἹῖ- 
Ἠ1Π. --- τετυχηκώς, νο κ 88, 816 
Ῥοβπάσπα, 51οῦ οτβὑτεοσκεπάἀ, 

τ49. ᾿ἀλεγεινώ, ν/θ εοηςέ Βοϊποτῦ 
Υοη κύματα. 

τῦ0. ἄφαρ, νο]. 4 418, φουα]ά 
4ἱο6 Ἐἰαίεη βἰοι ἆθπι «ΥΟΥΑΡΗΙΠΡΕΗ- 
46η Ῥογσε πᾶΠετη. --- ῥόον πεδίονδε 
τίθησιν: τιολπτεί 1πτο Βτόπιαπσ 
η8ΟἩ ἆετ Ἐβρεπο ἨΤΠ, 

τδι. πλαάζων «βἱ6) αχ ἃ οἷκῇχο]- 
Ῥαπά. --- µιν -- πρῶνα. --- ῥέοντες, 
ααβ{άητεπᾶες Ῥατζιοιρίαπι Ζα σθένεῖ, 
πηΙῦ 1ητεν βίτὂππσης, 

Τὅ6δ. µόχην πι Τρώων: ἀἷς Κἄπι- 
Ρίεπάενπ νο6γ. -- ὀπίσσω Ἠ]1πῖθν 
ΒΙ6Η, εἶηθ 6εΠΒΊΊ6ΤΕ Ῥεεπιπνπης 
νοη ἀνώ (σαχ ἃ ο]ς) η ἀνέεργον. 

Τ68δ. μάλιστα αι ϱ1{τ]οβίθη. 
τοδ. τῶν δέ, ἀἱθ Αολμᾶςετ: παςἩ 

Αιβήηταπσ ἆθ6ρ Ὑετρ]εῖομς {ο]σί 
πας νοεταπαρτίεν Κοηδίτακοη ἀθγ 
Νοπιη. ποῦροι Αχαιῶν Τὅ68: να]. 
ἄ 458---456. ο2Τ1--- 216. ν8Ι--64. 
-- νέφος: τα ἆἄ 9τ4. -- ἔρχεται 
ἀαΠΙπσ1ε]{. 

τὸθ. οὔλον αἰσεπί]ιοι ἆῑς Ἠ{, ἆαπῃ 
]ααῦ, Ἱοαξῖσ. --- πεκλήγοντες, σα 
Λή 1956, 46τ Ἔλαχ. Ῥαπορσαπ απε ας 
Κο]ο]κγθ νέφος: τρ]. 1 15. Κν. ΡΙ. 
ὅ8, 4, 3. -- προΐδωσιν, νοη ποθῖ- 

π 
[ 
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κίρκον. ὅ τε σμικρῇσι φόνον φέρει ὀρνίθεσσιν. 
άν ὡς ἄρ᾽ ὑπ 4ἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι κοῦροι ᾽Αχαιῶν 

οὖλον κεκλήγοντες ἴδαν, ΛήΘθοντο δὲ χάρµης. 

πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ πέσον περί τ᾽ ἀμφί τε τάφρον Τ060 
φευγόντων «4αναῶν, πολέμου δ᾽ οὐ γίγνετ᾽ ἐρωή. 

ΓΑΙΑ ΦΟΣ: 

ς / 

ὁπλοποιία. 

ὧς οἳ μὲν µάρναντο δέµας πυρὸς αἰθομένοιο. 

᾽Αντίλοχος ὃ᾽ ᾽Αχιλῆι πόδας ταχὺς ἄγγελος ἦλθεν. 

τὸν δ᾽ εὗρε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων. 

τὰ φρονέοντ᾽ ἀνὰ θυµόν. ἃ δὴ τετελεσμένα ἠεν' 
ἄρα εἶπε πρὺς ὃν μµεγαλήτορα Ῥυμόν' ὄ 

ε, ᾿ / , 2 5 ’ , 4 Δ 

». μοι εγῶ. τι τ αρ αυτὲ παθ1 πομοῶντὲς χαιου 

ὀχθήσας δ᾽ ἄ 

ἔθπι 56Ώθη. -- ἰόντα ρτδαϊκαδν 
2α ΝίρΛΟΡ. 

Τὅπ. σμικρῇσι, ἆἱθ Έοτπι πηῦ σ 
ΠἩχ Ἠ1εγ. 

Τὅ8. ὑπ᾿ Αἰνεία, ᾱ-. Ἱ. Ὀεάτᾶποί 
τοη Αἰπεῖαβ. 

Τ60. Ἐχείθε ἩθταΙεήοὮ -- ὦ 501. 
περί τ᾽ ἀμφί τε τ1ης68 ππῃ: να]. Β 
806. Θ 948. [Απμανρ.] 

Τ61. φευγόντων 4., πουἩ αὈΠᾶπ- 
σὶσ νοη τεύχεα σεᾶᾷαοἩί, 8θεχ π8πεσα 
αΏβο]πίεχ ἄεπ. --- πολέμου Ὀϊς ἐρωή: 
τα ΠΠ 905. 

Σ. 

Ὅαρ αἶίο [Γρετεομν{ὲ ἆθξ (πἝβαπσες 
ὁπλοποιῖα πεΏε ἄεπ Ιπ]λα]ὲ ἀετ Ἰαίζ- 
ἔεη Ἠα]{το ἀθφεο]Όεπ Ίθτγνος, πο ἆῑθ 
ἙῬετεϊζαπσ ἆἀεγ πεπεπ ἸαΐΠει Εᾶτ 
Απ] ἆπατοἈ Ηερ]μᾶβίος απβ{άἨτ]ο] 
οχζᾶμ] πιτά. Ῥϊο οατείε Ηᾶ]ία 
εοἩ]1α[ε6 ἀῑε Ἐτράπ]απσ γοη Ῥαΐτο- 
Έ]ος αὉ, Ἱπάσεπι Ῥατιομίεῦ ψ]τᾶ, πῖθ 
Απ] ἆπτοι Απι]οσμος ἆῑε Βοῖ- 
εεπα{ς τοη Ῥαϊχοκ]ος᾽ Τοᾷο ετμᾶ]ό, 
ἵῃ ἀθγβ]ςῃ ἆαγαἨ βοἩΏ]Ιε[βεπάθη Ὀπίετ- 
ταᾶπηρ παδ βθοἶποτ Μαίΐίετ ἘΤπεῦίβ 
ἆθηπ Ἐπίκοπ]π[ς 4ετ Ώαο]οα {α[βέ, ααξ 
11) ἀοπαΙ[ς ἀἆπτοἨ εαεἴη Ἐτεσ]ιθίπθη 

απι ἄταθεπ ἀἱθ τοη Ηεκίοτ Ῥεάτοπίε 
Τιεῖσπε θες Ῥαΐτοχκ]ος ταίίθξ ππᾶ ἀ4θη 
Τοΐεη Ῥεκ]ασίῦ. Ἐτεῦ τας ἀϊθεαπι 
(.8Θρ8ησε βο]Ια[ε6ἆετ ἀτιζίε ΡεΠ]αοιζ- 
ἴασ, ἆετ 26. 4ετ Ἠϊας Ἀἄρετπαπρε, 
νγε]οΏατ τοῖς ἆθεπι Απίαπσο ἀε5 ε]{ίθη 
(6θεαπσθς Ῥεραπη. 

γ. 1--54. ΛοΠ1115 ΑΠπαηστπᾶ 
41ο Βοΐξολαξί νου ΡῬαΐτοζκ]οφ) 
Το-άςϱ. 

1 -- 4 696. Ν 615, υρ. Ρ 9686. 
[Απβαπς.] 

9. πόδας ταχὺς πα ᾽Αντίλοχος. 
8. προπάροιθε νεῶν, νΟΙ Ξ6ΙΠΘΏ 

ΒοπΙβεπ. --- ὀρθοκραιράων, βοπεῦ 
γοη Ἠϊπάθτη: πάς απἰτοςλη 
αἴθπλοπᾶσπ Ἡδτπετῃη, Ἠϊῑθγ ππᾶ 
Τ' 844 νου ἆεπ Βομϊβεπ Ἠερεη ἄετ 
Ῥεϊάεη Ποτγπατῆς επιροτβαζεμεπάεη 
Ἐπάεη, ἆει Βαπσ- απὰ Ῥήεγπβρίΐσθ, 
4ἱ6, πο ἀἷο ἨἩδιπει ἆες Ἠ]πάες, 
ἀἱο σ]είοιο Ἡδμε ρε]λαρί ΊἸαρεν 
ΠΙΠΡΒΘΗ. 

4. Ὑβ]. Β 56. ἆνὰ ΒΔυμόν, ψῖθ τ 
819. --- δή 5οΠΟΠ. 

ὅ -- 4 408 ππὰ βοη8ῦ. 
6. τέ τ᾽ ἄρ᾽ αὖτε, νρ]. ψ 268, 

πΑΥΙΊΠ 4θηπ ΣΥ ψ]θάςετ, πθ 
Κοπαπαῖ 65, ἀβί5. 
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νηυσὶν ἔπι κλονέονται ἀτυζόμενοι πεδίοιο; 
μὴ δή µοι τελέσωσι δεοὶ κακὰ κήδεα 9υμῶ. 
ὥς ποτέ µοι µήτηρ διεπέφραδε καί µοι ἔειπεν 

Πυρμιδόνων τὸν ἄριστον ἔτι ζώοντος ἐμεῖο 10. 
χερσὶν ὕπο Τρώων Λείψειν φώος ἠελίοιο. 
ἦ µάλα δὴ τέθνηκε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός, 

σχέτλιος: ᾖ τ) ἐκέλευον ἀπωσδάμενον δήιον πῦρ 
ὢψ ἐπὶ νῆας ἴμεν. ωήδ᾽ Ἕκτορι ἴφι µόχεσθαι.΄ 

εἷος ὁ ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ Δυμόν, 15 
τόφρα οὗ ἐγγύθεν ᾖλθεν ἀγαυοῦ Νέστορος υἱὸς 
δάκρυα δερμὰ χέων. φάτο ὃ ἀγγελίην ἀλεγεινήν: 

.»ὤ µοι. Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος. ἦ μάλα Λυγρῆς 

πεύσεαι ἀγγελίης, Ἡ μὴ ὤφελλε γενέσθαι. 
κεῖται Πάτροκλος. νέκυος δὲ δὴ ἀμφιμόχονται 90 

γυμνοῦ' ἀτὰρ τά γε τεύχε’ ἔχει κορυθαίολος Ἔκτωρ." 
ὧς φάτο. τὸν δ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε µέλαινα. 

ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν 

χεύατο κἀκ κπεφαλῆς. χαρίεν δ᾽ ἤσχυνε πρόσωπον’ 
νεκταρέω δὲ χιτῶνι μέλαιν᾽ ἀμφίζανε τἐφρη. 96 

Τ. νηυσὶν ἔπι θιξ ἀ4ἱθ Βολ1{{θ 
Ζα. --- ἀτυζόμενοι πεδίοιο -- 7 58. 

8. μὴ δή, 2α 4181, εε]υείάπάϊσεν 
Απεάτασκ ἆαγ Βθεοχρπής απξ ἀτυπά 
ἀετ ἵπ ἆθτ νοτπετσεϊεπάεη Έχασθ 
επύμα]ύεπεπ Ῥεορασμίαπα: σα Π128. 
-- τελέσωσι ϊῖπ Ετ{ϊ]]απης σεΏ 6η 
Ί85δ6επ, πηῦ ΈῬεπασ απῖ ἆἱο ἴπα 
Βοϊροπᾶο Ῥεπειομπεῦο Ὑοχμεττετ- 
Κὔπάίσυπρ. --- κήδεα, νοιασφγεῖδο 
ποη ἀεπι Βομπιθι” ππι Τούς, ἆαπα 
θυμῷ Εᾶν πιεῖπ Ἠοτα: νβ]. ὃ 19 
κήδεα Φυμοῦ. [Απμαπς.]. 

9. ὡς η8ΟΤ ἄεπι π1θ: νβ]. ν 
9561. --- καί µοι ἔειπεν ετ]Ἀαθεγηᾶς 
Απακίήηταπσ 7α διεπέφραδε. -- 
Ότετ ἀενπ γιάεταρτασ] ἀϊΐθβετ ΒΕε]]ο 
τὸ Ῥ 410 Ε τβ]. ἀἱο Αππιθικαησ 
ἀαςε]ρςί. 

10, ἸΜυρμιδόνων τὸν ἄριστον: Ῥα- 
ἴτοξ]οε πατ ατερτπσ]ίο] Τιοκτετ 48 
ΟΡριε: νρ]. 926. Ψ 66 Π., αΌεν ]είσί 
Απζημτετ ἆετ Μγυταϊιάοπθη. 

11. Ἐταῦεε ἨεπηκίοὮ -- 4 823. 
--- Λείψειν φάος Πελίοιο, ψ1θ ηΟΟΠ 
1 95: ν6]. Σ 61 ὁρᾷ φώος ή. 

12. ή μάλα δή ]ω σαη” σογ1{8. 
19. σχέτλιος Απρταί: ἆετ Ὑετ- 

πθσεηθ, βοίΐετη 6Υ, πο Αα] 
νοτααβδείσί, ταῖῦ Ἠο]κίος ἄεπ κας, 
σεπαςρ"ῦ μαξ; ἆασα Ίπι Οερεπεαί: 
τ(ε) ἵτα απ ᾱ- Ἱ, απᾶ ἀοσῖι. -- σα 
λευον: τσι. Π 87 Β., πο {παι]ομ 
Ἠεκίου π]ομΏ ἀῑτε]εί Ἐοπαηπέ πα, 
πΊε Ἠϊεχ 14. -- ἀπωσάμενον δήιον 
πὺρ Ξ5 Π 801. 

14. Βτείες ἨεπαϊκθοὮ -- ᾧ 997. 
1ὅξ- 4 195. Κ;50π. 4411. Ρ106. 

ὃ 190. ε 90656. 424. 
1τ. Ετεῦες ἩαπαϊεθίοἩ: 7Ζα Π 8. --- 

ἀγγελίην ἀλεγεινήν, πε Β Τετ. 
19 -- Ρ 686. 
90. πεῖται Π.: τα]. Π 541. 
91. Ὑπ]. τα Ρ 199. γυμνοῦ παῖῦ 

5οἩππεσζ]οπεπα Νασλάτιο]κ απ΄ Ὀθ- 
ἰοπῦετ Ύεταεῦε]]ο. 

99---24 Ὀἱ6 πεφαλῆςζ-ωδί5--- 817. 
Ὑρι. ἀῑο Βομι]άεταηπσ « 165 Π. 

2» -- Ρ 69Ι. Ὑσδι. τα ϐ 124. 
[Απλανς.]. 

24. χαρίεν πιῖῦ ᾖσχυνε Κοπίχαβ{ῖ6- 
τεπᾶ Ζπβαπαιππεησθείε]]{. 

95. νεκταρέω, πίθ 1 886, νοη 
ταισεπάετ Αππηπῦ, οὔ[[]οποι Βοε]δη- 
Ἠοῖῦ, αἱβ ρθεσμοπίς ἀθτ σδἡ]οπεπ 
Μαβέος:Π2224.-- ἀμφίζανεηαχ Ἠῖος, 

τα. 
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αὐτὸς δ᾽ ἐν κονύῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσθεὶς 
κεῖτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ κόµην Ίίσχυνε δαῖζων. 
δμωαὶ δ᾽., ἃς ᾽άχιλεὺς Ληίσσατο Πάτροκλός τε, 
Θυμὸν ὀκηχέμεναι µεγάλ᾽ ἴαχον. ἐκ δὲ θύραζε 
ἔδραμον ἀμφ᾽ ᾽άχιλῆα δαΐφρονα, χερσὶ δὲ πᾶσαι 80 
στήθεα πεπλήγοντο, Λύθεν ὃδ᾽ ὑπὺ γυῖα ἑκάστης. 
᾽Αντίλοχος ὃ᾽ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυα Λείβων. 
χεῖρας ἔχων ᾽άχιλῆος' ὁ δ᾽ ἔδτενε κυδάλιµον κἢρ: 
δείδιε γάρ. μὴ Λαιμὸν ἀπαμήσειε σιδήρῳω. 

σμερδαλέον ὃδ᾽ ὤμωξεν' ἄκουσε δὲ πότνια µήτηρ. 96 
ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὺς παρὰ πατρὶ γέροντι 

κώκυσέν τ᾽ ἄρ) ἔπειτα' θεαὶ δέ µιν ἀμφαγέροντο. 
πᾶσαι. ὕσαι κατὰ βένθος ἁλὺς Νηρηίδες ᾖδαν. 
[ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ἔην Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμµοδόκη τε. 

--- τέφρη ΑΡΟΛΕ, Ρεν νο] πϊο]ίς 
απάθτθς 3ἱ5 πόνις αὐθαλόεσσα 29, 
ἃα ἀῑρ Βουπο απ[σοτλα]ῦ ἀθ9 Ζο]έος 
Ι6ὐ: να]. ὃ. 

96. μέγας µεγαλωστί: 7α ΠΠ Ττθ. 
28. ληΐσσατο: νς]. Ε 999 Β. 
99. ἀκηχέμεναι, πὶε Ε, 964, Ῥετ- 

{κ ὔίοτια τό αηγθαθ]πιὴ [κίροτα Άς- 
οεηῦ, -- ἐν -- ἔδραμον: ἆἷδ ε͵εῃ 
Ῥεβομτίοεραπα Άσεπε {απά απ{δεγπα]Ώ 
4ες Ζο]ΐες εἰαίζί: τσ]. ὃ. Ἡδ νηιτὰ 
νοταιβσεβείΣζ, ἆαῖς 4ῑε Μᾶρσάε ἆῑε 
Ῥοΐκο]αάε εε]υκῦ οου οἴποι ΒΟἨΠΙΕΥ- 
Ζ8ηΑβ6Ἡχθῖ ἄθς Αοπ]]]εας ἴπι ᾖΖε]ί 
ΥΘΓΠΟΠΙΠΙΕΠ Ἠαῦί6π, οΌπγοΒ] ετδε 56 
αιε ἸΓεμ]κ]ασα ααβἀατᾶσκ]οῖ εγφἁ απ 
ντα. 

90. ἀμφ᾽ Αχ. παπι, ἆοομ πχ 8Η 
οἶ πο βο]ζθ ἀεερε]ρεα, ἄεππ Απίι- 
Ίοε]ος ἑτέρωθεν ὀδύρετο 5, ἆα]ιθχ 1π 
ο)]σεπιεΙπθγθπι βμηο: Αη ἀἱθ 8 οἳ ἴο, 

δ1. Λλύδεν -- ἑκάστης -- σ 841, 
γοπι Βερει ἆαι Κπῖςο. 

82. Ὑᾳ]. Χ τθ. ὀδύρετο ---Λείβων 
Ἑ- π 914. 

88. ὁ ὃ᾽ ἔστενε --- κῆρ -- Κ 16. 
φ 294τ: ἆἀϊθ6εει Ζαο ν]τά ἵπ εε]Ώ- 
εἰῶπάίσον ῬΡαταίαχσο της ἈΝασβάτιιο]ς 
Ἠαχνοισθποβεπ, ατα 4ἱ6 Τ16[ε εεἴπθς 
ΒΟἨΠΙΘΥ268 ἴπι ἀορθηβαῦζ 7 Β6ΙΠΘΥ 
Όπιρεῦιης ΘΥΠΙΘΒΑΞΘΗ Ζ11 ἱά886η. Αοἰ1]1 
παῦ πιο ἆθπ δτείεη ΙεἰάεπβδομαΕζ- 
Ἰομεπ Αιι[βεταΠβ 6η 86ΊΠ68 ΒΟΠΊΠΘΥΖΕ8 
(28---2π) Ἰκεῖπο ΤἨτάπεη, Ἰκαῖπ Νου 

4ει Ἰεμκ]ασε, παν εἶπ Ὠθίος Β{0]ι- 
ηδι οπηἰχϊίησὃ αἶο] εεἴπθτ Βτιαςό παπά 
4α5 168 65, να ΑπιοςΙος᾽ Ῥογ6θ 
εττεσῦ. Εγεί 56 Ῥτιολί 6 ἵπ Ἠθ[ῆσα 
Ἠγεμ]κ]ασε απβ. 

54. δείδιε, Ε]αβαρί. πα Ίπαρει- 
Πεκίεπάππς, ν]ε δὲ 968, Βαβ]. Απιι- 
Ίοε]οβ. -- ἀπαμήσειε πχ Ἠϊ6χ, ἆοο]ι 
ἵηπ Τπιεεϊ φ 801. -- Ζαν βαο]ιο νο]. 
κ 49 Β. 1 2Ττ Ἡ. --- σιδήρω: παΏτ- 
εολείπ]οι Ἰθφφος, ἆαπ να Ἠτ- 
σου τοη ΘΙΒΕΓΠΘΠ ἸΓοι]κσοασθη, αἱ5 
νοη αἴδεγπεῃ Ἰαἄεπ ἵπι ἘροῬ αῑε 
Ἠεάο 180. [Αημαπς.] 

Υ. 9ὔ---64. επ κίασο ἆεν ΤἩ6- 
ἴϊ15 παπι ἆἄεπ ΒοἨΠ. 

8ὔ. σµερδαλέον ὃ᾽ ὤμωξεν, να]. 
ι 996, Ῥαρ]εκῦ ΑοΜΙ1. 

86 -- 4 868. Υο]. ἆπσα ἀῑο Απ- 
ππθιΚαης. 

9τ. ἀμφαγέροντο πἩΣ Η16Υ, γσ].ρ 898. 
88. Νηρηΐδες ήσαν αἱβ ἈΝοτεϊάςῃ 

βἶον Ῥοείαπάετ. 
89. Ὀιε {ο]σεπάᾶο Απζᾶμ]απα νου 

98 ΝοτγοεϊιάθηπΒπαη --- Ηθδῖοᾶ. Τ]εο- 
σοἩ. 240 8. 28] ἆσονει 60 απ --- 
νιαχάε Ῥογαῖος τοη ἀεπ αἱζεπ Ντί- 
κενπ αἱς απ]λοπιθγίβε] νθχγοτίθι 
-- απᾶ πας Ἠδομε, ἀεπαπ ἀῑο Ατό 
46ν Επ [ᾷραπρ οπερτιομί πο ἀετ 
Ἰλ/αιβο ἆεν Ποπιεγικοπεπβαπδῦ,νγθ]ο]ε 
φοἱε]ιθ ΑιζἈπ]απσοη {οῖς σοβολ]οἷέ 
πηξ ἆθτ Ἐνράπ]απο βο]ρεῦ σα νει- 
πγθΏθη νγδΙ[5, Ώ]ο Ναπιθι βθ]ορῦ εἶπά 
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"Νηδαίη Σπειώ τε Θόη 9᾽ ᾽4λίη τε βοῶπις, 40 

Κυμοθόη τε καὶ ᾽Ακταίη καὶ 4ιμνώρεια 
καὶ Μελίτη καὶ Ἴαιρα καὶ ᾽Αμϕιθόη καὶ ᾽άγαυή, 
Φωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε «4υναμένη τε, 

ἄεξαμένη τε καὶ ᾽άμϕινόμη καὶ Καλλιάνειρα, 
4ωρὶς καὶ Πανόπη καὶ ἀγακλειτὴ Γαλάτεια, 45 
ἸΝηµερτής τε καὶ ᾽άψευδὴς καὶ Καλλιάνασσα᾽ 
ἔνθα ὃ᾽ ἔην Κλυμένη Ἰάνειρά τε καὶ Ἰάνασσα, 
ἸΜαῖρα καὶ ΙΩρείθνυια ἐυπλόκαμός τ᾽ ᾽Αμάθεια, 
ἄλλαι 8’. αἳ κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηίδες ἧσαν.] 
τῶν δὲ καὶ ἀργύφεον πλῆτο σπέος' αἳ δ᾽ ἅμα πᾶσαι 50 
στήθεα πεπλήγοντο, Θετις ὃδ ἐξῆρχε γόοιο" 

κλῦτε, κασίγνηται Νηρηίδες. ὄφρ) ἐὺ πᾶσαι 

εἴδετ᾽ ἀκούουσαι, ὅσ᾽ ἐμῶ ἔνι κήδεα θυμῶ. 
ρου ἐγὼ ήν ὤ µοι ος 

ἥ τ᾽ ἐπεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε. δδ 
ον πο ὁ δ) ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἴδος" 

τὸν μὲν ἐγὼ ῬἈρέψασα, φυτὸν ὣς γουνῶ ἀλαῆς. 
νηυσὶν ἐπιπροέηκα πορωνίσιν Ἴλιον εἴσα 

Τρωσὶ µαχήσόμενον., τὸν δ᾽ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις 
οὔκαδε νοστήσαντα δόµον Πηλήιον εἴσω. 60 

πηθῖθξ ἆθπ Ἐσεπεοπαίίθη παπά ἆἄεπι 
ΊΨθβεηπ οὔει ἆεπ Οτομκείθεη ἆθς 
Ῥεετος απίποπηπιεη. [Απμαπς, ] 

δ0. καί ΏαοἩ, Ζ1πι ϱαἨπΕΠ (.6- 
ἄαπκεπ, 46 ἆεπι ἀμφαγέροντο πᾶ- 
σαι δΤ οπέκρτοσμοπάο Ἐο]σαε: 7α 4 
249. --- ἀργύφεον ἵη Ἡ. πατ Ἠ1ετ, 
ναι. Ν 33 µαρμαίροντα Υοπ Μθογον” 
ρθ]αεῦ ἀες Ῥοεείάοι. --- ἅμα πᾶσαι 
α]1]16εβαταῖ. 

61. Ἠπείες Ἠεπιϊθίίοι --- 51. ἐξ- 
ἤρχε γόοιο -- 316. Ὁ 1Τ. Χ 490. 
6 πατ. Τ6Ι. 

ὅδ. ἐὺ σα εἴδετ᾽. 
ὤ4. ὦ µοι ἐγὼ δειλή ---ε 999. --- 

δυσαριστοτόκεια παπι Ἠθ6ι, Όπ- 
εΙΠοἰκαπε]άεππιαζίες, ναι. 4 
418: τῷ σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν µεγά- 
ροισιν͵ π]θν Ἀθρο [γή Ἰηπ ὅδ---63. 

ὅδ. ἐπεὶ ἄρ πιο] θ 1η 4θ6πῃ. --- 
ὠμύμονά τε κρατερόν τε -- 4 89. 
Ε. 169. Φ 46. [Απ]μαπα.] 

56-- 62 -- 451-448. 
ὤθ. ἀνέδραμεν, να]. ἕ 168 ὠνερχό- 

µενον, 56 ΟΙ5 απ, γοπ ἆθπι Ἰτᾶς- 
Ώσρεη ἸΜαομς. --- ἔρνεὶ ἴσος -- ἕ 
116. Ώτπτοι ἆἀῑορ φε]ρείβπάϊσε Αιδ- 
{ηταησ ἀ1θεθς ὄΖτιςες 156 ἀῑο τασε]- 
χθομίε Βπίνγιοκ]απσ ἀθ5 Ναζηβαῦσες 
σοεείὃτί, ἆαποει ὅτ πι τὸν μέν ἵη 
Απδοη]πίς απ ἀπ ΕΒι]ά ἔρνεῖ ἴσος 
οἶπθ πεπθ βε]ραίάπάϊσε οάαπκεπ- 
τθῖμθ Ρερ]πηῦ, 

ὅτ. τὸν μὲν ππᾶ τὸν δὲ (69) αᾱ- 
γεχβαίϊίνο ΑπαρῄΏοτα: Ι4δηίάβο]θ 
ΟΡΙεΚία Ὀεῖ οπ{βεαεηβεκεσίοη Ετᾶ- 
ἀϊκαϊση. --- φυτὸν ὣς, Ζαχ Βοπεϊο]- 
πηαπο ἆει Περετο]]εηπ Βοτσία]6: να]. 
Ῥ ὅδ Π. --- γουνῷ ἁλωῆς -- Ι 5584, 
Ζα α 199. 

ὄ8. ἐπιπροέηκα επ{ς απἀἴο Ἠ1π, 
να]. Ρτ08, Πε πας Ιπβῦταπιεηἔα]θπι 
Ταν νηυσίν. --Ἴλιον εἴσω: 7α 4Τ1. 

ὔθ. τόν Ρἱ5 νοστήσαντα --τ 2614. 
Σ 89 { 

60. οὕναδε νοστήσαντα, νῖο 90. 
441. «105. 191 ππᾷ ἵηπ ἄεν 0ἀγεςθα 
(σα ὃ 102), ἀαξ Ρατζιοῖρ 1η εησαύθγ 
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ὄφρα δέ µοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο, 

18. ΙΛΙΑΔΟΣ σ, 

ἄχνυται, οὐδέ τί οἳ δύναµαι χραισμῆσαι ἰοῦσα. 

-ἀλλ᾽ εἰμ᾽. ὄφρα ἴδωμι φίλον τέκος., ἠδ᾽ ἐπακούσω, 
ὅττι µιν ἴκετο πένΏος ἀπὸ πτολέμοιο µένοντα." 

ὡς ἄρα φωνήσασα Λίπε σπέος' αἳ δὲ σὺν αὐτῇ 66 
δακρυόεσσαι ἴδαν, περὶ δέ ὄφισι κῦμα Δαλάσσης 
ῥήγνυτο. ταὶ ὃδ᾽ ὅτε δὴ Τροίην ἐρίβωλον ἴκοντο. 
ἀκτὴν εἰδανέβαινον ἐπισχερώ. ἔνθα θαμειαὶ 

ἸΜυρμιδόνων εἴρυντο νέες ταχὺν ἀμφ᾽ ᾽χιλῆα. 

τῷ δὲ βαρὺ στενόχοντι παρίστατο πότνια µήτηρ. το 

ὀξὺ δὲ κωκύδασα κάρη Λάβε παιδὸς ἐοῖο. 
καί ῥ) ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

»τέκνον, τί κλαίει; τί δέ σε φρένας ἴκετο πένθος; 

ἐξαύδα. μὴ κεῦδε. τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται 
ἐκ ἄιός. ὡς ἄρα δὴ πρίν γ᾿ εὔχεο χεῖρας ἀνασχών, ἸΤδ 
πάντας ἐπὶ πρύμνῃσιν ἀλήμεναι υἱἷας ᾿4χαιῶν 

- 2 / / 2) 3 / 2/ ες 
σεῦ ἐπιδευομένους παθέειν τ᾽ ἀεκήλια ἔργα. 

γοετρίπάπησ πας ὑποδέξομαι 19ὲ πας 
ἀἴθβεπι Ζασ]εῖοἩ περ]ετῖ. --- δόµον 
1. εἴσω, ἹοἩΙη βἱθ ηαοἩ Βεοπαᾶϊ- 
Ραησ ἆἀ868 Ἀτιθσθε, πεπη ΑΕΠΙ] 
Ἠεϊτηισεκε]μτῦ πᾶτε, σατοκσεκε]λτί 
β6ἵη νῆγᾷς. 

61. ξώει --- ἠελίοιο --- 449. 9 668. 
ὃ 540. 9889. κ 498. ξ 44. υ 201. 

69. ἰοῦσα Κοηζθβεῖν: ΨΕηΠΠ 6] 
αποἉ Ἠϊηπσε]με ζα 1Ἠπ. 

68. Ὄου Ναομάχαος Ἠεσῦ απ 
ἴδωμι απᾷ ἐπακούσω αἱς Βεπεῖεεῃ 
Ἰερενο]]ετ Τει]πβηππς πι θεσεῃ- 
βαΐᾳ Ζα χραισμῆσαι. 

64. ἀπό {ετη νοΠ. 
ν. 6ὔ---14π. Ττοδίϊῖς πι]ί ἆθῃ 

Νοτεϊάθεηπ Ῥ6ί ΑςἨπτ]] απά τ- 
{εττεάαηπς Ὀοδἱάςτ. 

66. σὺν αὐτῇ πα]έ πχ «ε]οαί, 
αἷς ἆατ Ἡαιρίροαιβοι. 

66. περί Αάν. τ]1ησε. -- σφισι 
1αΐ. οοπιιοᾶϊ. ---- κὺμα -- ῥήγνυτο: 
σα Ν 99. 

67. Ζψειίεβ Ἠοπη]δίίοα -- Ὦ310. 
08. ἐπισχερώ παχ Ἠΐες παπά 4 008. 

μ 1065, ἆειτ Ῥεῖμο π8ςΠ, εἶπε 
πας] ες Ἀπάθτα. --- ἔνθα ἀθ ψο 
πηῦ εἴρυντο νηες σὶοὈς πας ἆθπι 
Αἱ]ροπιθίπθη ὠπτήν ἀἱεθ καρθοῖθ]]θ 
Ονιβροβάπιπιιης. -- Βαμειαί ῥγᾶ- 
αἰκαξίυ. 

69. εἴρυντο ΡΙᾳ5α)έ:: 8πδ Τατ ἆ 
5εζορεη Ίασεῃ. --- ἆμφ᾽ ᾽Αχιλῆα 
ᾱ. 1. ππι ἆας ΦοπΙβ ἀθρ Αολτ]]. 

ΤΙ. κωκύσασα Ρατ{6. ΑΟΥ. 1π Κ]αρ- 
5σεδοΏτεῖ ααβΏτεσπεπά. --- πάρη 
Ίάβε: π8ςἩ 2ἵ Ίας Αο], Τποᾶς 
βοπεῖηό εἰἰπεπά σεαςΠί. [Απμαπσ.] 

το -- Ε Ότι. 4 9ἱ5 ππᾶ Ἱπ 
ἆατ 0Ο. 

πο ----- σα 

τ4. ἐξαύδα, μὴ κεῦθε -- 4 868. 
Π 19. -- τά ἆ8β, πεῖε αιξ ἆδβ 
τθ Ε, Εο]σεπάε ἨΙη. --- μὲν δή ἆοσῖ 
πα τ]1οἩ. [Απβαπρ.] 

τδ. ἐκ ἄιός, πὶο Β 98. 669: Κτ. 
Τι. 69, ὅ, 1. -- ὡς δοπῖθ, ᾱ. 1. ἵπ 
ἀθπι Ὁπαίαπσα, π]θ. -- ἄρα δή 18 
εοεῃ. -- Ζατ Βασςπο σα Π 9956. 

τ0. γε. 4409, Σ44Π1{. ἀλήμεναι 
υἷας 4. 196 σπα ἀἱθ Απθζάηταπς 
νοη τὰ -- τετέλεσται Τά, αΏετ ἆθτ 
Κοπβίχα]ςίοι πᾶςἩ απ εὔχεο ἈηΏσθ- 
ΒΟΒΙΟΒΒΕΗ. 

τἹ. σεῦ ἐπιδευομένους, παρ ἆθπῃ 
Ῥερτίβ, ἀπίξ εἶο ἀῑδ Αγγθβεπ]οίζ 
ΑοΠΙ]]5 86ἈπιΘΙΖΠΙΟ] θπιρβπάθη, νβΙ. 
4 340 ἡ ποτ᾽ ᾽Αχιλλῆος ποθἢ ἴξεται 
υἷἶας ᾽ἀχαιῶν, 41ο 5οἈπιθγπ]1ο] 
ναυτηἸβδαπάἀ. -- ὠεκήλια παχ Ἠϊας, 
νο]. ἔκηλος, παῖῦ ἔργα απῦθλαα- 
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τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς" 

μμῆτερ ἐμή. τὰ μὲν ἄρ µοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσσεν' 

ἀλλὰ τί µοι τῶν ἦδος, ἐπεὶ φίλος ὤλεθ' ἑταῖρος 80 
Πάτροκλος. τὺν ἐγὼ περὶ πόντων τῖον ἑταίρων, 

ἶδον ἐμῇ κεφαλῇῃ' τὸν ἀπώλεσα. τεύχεα δ) Ἕκτωρ 
δηώσας ἀπέδυσε πελώρια. δαῦμα ἰδέσθαι, 

καλά". τὰ μὲν Πηλῆι δεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα 

ἥματι τῷ, ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῇ. 86 

αἴθ) ὄφελες σὺ μὲν αὖθι μετ ἀθανάτῃς ἀλίῃσιν 
ναίειν, Πηλεὺς δὲ Ὀνητὴν ἀγαγέσθδαι ἄκοιτιν. 

νῦν δ᾽, ἵνα χαὶ σοὶ πένθος ἐνὶ φρεσὶ µυρίον εἴη 
παιδὸς ἀποφθιμένοιο, τὸν οὐχ ὑποδέξεαι αὖτις 
οἴκαδε νοδτήσαντ’. ἐπεὶ οὐδ) ἐμὲ δυμὺς ἄνωγεν 90 
ζώειν οὐδ'᾽ ἄνδρεσσι μεέμμενα, ὰ αἲ κε μὴ Ἔκτωρ ι 

πρῶτος ἐμῶ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ δυμὸν ὁὀλέσσῃ, 

11οπο Ώϊπσο, ΠΙ[οίεβΞξ 8τσε Νοί, 
86Ώπποτο Βεάτᾶπσπ]ε, 

τ8δ - ἆ 964. 

το. ἄρ 18 - 
80, ιά Ε]β ἦδος: νοθ]. ω 95. --- 

τῶν ἀαγοῃ, ποη ἆετ Ενά]]απς 468 
ποτ, ροσεομποίοη Ὑτιπξοᾗςς. 

85, τὸν ἀπώλεσα κοπιθζ]]ο]θ 
Ὑψ{αάετατπ{ηπαηπαο ἆθβ ἄεάαπκεης 8115 
80, παπι ἀθηῃ ἨὙνοαΙίθτεη ΒΟΕΗΠΙΘΙΙ- 
Ἠεπεπ Ὑοτ]αδς ἆει Βὔξίαπο ἄαταπ 
τα Κπᾶρίεη. 

85. δηώσας 5ο. Πώτροκλον. --- πε- 
λώρια --- ἰδέσθαι -- Κ 499. 

84. Ὑοι. Π 967. 
8ὔ6. ἔμβαλον ἸἨϊπθιπβίΙε[βεη, 

ἄεππ πας ππάειείτερεπα {ο]σίε Τῃ6α- 
158 ἆθπι εροῦ 468 Ζα6τς: 455 Π. 

86. αὖθι ἀ4αβα])ραί, πο ἅα ἀῑολ 
Ρεζαπὰεεί, πηῖῦ [ο]αοπιάζοχ Ετκ]ᾶταπσ 
μετ᾽ ἆθ., ψίε Κ 69. -- ἆθαν. ἁλίῃ- 
σιν--ω ἀἴ. ὅδ, 1είετες βαὈβίαπ{Ι- 
νιθτίος Εοπήη.Ξ- Μεετσὂ{βΙππθῃ. 
[Απμαπσ.] 

87. ναίειν ΒτᾶἉβ.: ποΏΏηθη Ὦ]α- 
ὈΌθιπ. Αππ ἀε5ς ἸΓππδοἨθ8: πᾶτθρί 
ἆα ἆοο]λ πο ἀῑο απ ἀθ5 Ῥε]ειβ 
ραποτᾶεπ απᾶ Ἠάδίαςί ἆπ ππῖοΏ ἆοσ] 
π]οΒί σεροτεπ. ῬΏ]εβετ Ἠ/πηβδοΏ αὖετ 
πηγα 1πι ΖΠξςοΠΙΠΙΕΠΠΕΠσΘ ἨΘΙΥΟΙ- 
σοτα{εη ἀατοὮὶ ἄεπ σεάαπκ6η απ ἆεῃ 
ὙμπάεταρτποἩ., ποτῖη φεῖπ απσ]ᾶςκ- 

Ίσ]ες ΦομΙε]κδα] ταῖό 56ἶποτ σῦ({]1οΏθπ 
σεῦατί 5ἴεἩῖ. 

88. νῦν δέ, 850 αΌοτ; ἀῑο ἆθπι 
νογΠεχσεμεπάεη ἸαπεοἩ επέσεσει- 
σαφεῦζῇο Ἠ/Ιτ]1ο]ζεΙέ16ῦ 56105 πΙο]ι6 
Αα5σθε{ήΠτί: 8ο αΌοι Πείβεπ ἀῑε α δέμετ 
ἀῑοῖι ἀἱοδ α{π οἴπερ ΒζετοΙσοπθι 
πγετάεη (86): ἀϊθβεπι ΤοιεεΏπεΡρεη- 
ἀεπ ἄεάαπ]κεη οπῦκρτοσ]λεπᾶ β0θΗ{ ἵπ 
ἀθτα Το]βέπάεη Εἰπα]καῦπε πας ἵνα 
46 Ορ{αθῖν εὔη. ---παὶ σοί, Ὑἱθ6 ΠΙΙΓ. 

89. παιδὸς ἀποφθ. αρλθπσία Υοῦ 
πένθος. -- οὐχ ὑποδέξεαι αὖτις: 
ἀεππ ΑοΠ1]] νγεῖ[ς τοη βείπετ Μαῦΐες, 
ἀαΐς ος φο]μο Ῥα]ά παοἩ Ηε]ίος 
{]]επ ψ]χὰ: τσ]. 96. 4 416 8. Ρ 
406 Ἡ, 

90. οὐδ᾽ ἐμέ ααο]ι πῖο] π1ο], 
π1θ ῬαϊτοΚ]ος, παῖδ θυμὸς ἄνωγεν: 
τα]. Ζ 444, ᾱ. Ἱ. αποἩἈ 16. πας 
πΙοΏί ]ᾶπσει ]ερεπ. 

91. ἄὤνδρεσσι μµετέµµεναι, τ}Υεί- 
εομ]θάθη νοηπ ζωοῖσιν µετέμµεναι 
Χ 988, Εῆσί σα ει ΡΗΨΕΙδοπαπ Βεῖζο 
465 Ἰερεπς (ζώειν) ἆῑε εὐμίδομο, 
465 Ὑγ]κεης 1η θεῖπθσα Κτεῖεε: τσ]. 
4πθΘ ὡς ἔον--- μετ) ἀνδρώσιν ππᾷ τ 
915. Ν 461. 

9ο. Τσ. 4 495 --- Μ 3950. Π861. 
πρῶτος, 4. Ἱ. νοτ α]]αιῃ; ἀἆθηη πεηηπ 
6γ {π ἆθεη Μαπιρέ 16Η, πγετάεη τΙθ]ο 
τοπ 9οίπον Ἠωπά {α]]οη: 192 8 [Απ- 
ηαησ.] 
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Πατρόκλοιο δ᾽ ἔλωρα Μενοιτιάδεω ἀποτίσῃ.' 
τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα᾽ 

ὠκύμορος δή µοι, τέκος, ἔδσεαι., οἳ ἆ εις" ρώφυμορο» ο μοι ς, ἔσσεαι. οἱ ἀγορεύεις 96 

αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεθ) Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος." 
τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽άχιλλεύς: 

μαὐτίκα τεθναίην., ἐπεὶ οὐκ ἄρ) ἔμελλον ἑταίρω 
ατεινομένῶω ἐπαμῦναι' ὃ μὲν µάλα τηλόθι πάτρης 
ἔφθιτ᾽. ἐμεῖο δ᾽ ἔδησεν ἀρῆς ἀλκτῆρα γενέσθαι. 
νῦν δ᾽, ἐπεὶ οὐ νέοµαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

οὐδε τι Πατρόκλω γενόµην φάος οὐδ' ἑτάροισιν 

τοῖς ἄλλοις. οἳ δὴ πολέες δάµεν Ἕκτορι δίω. 

ἀλλ) ἥμαι παρὰ νηυσὶν ἐτώσιον ἄχθος ἀρούρης. 
ο 2/ σα 3” 2 ν / 

τοῖος ἕῶν. οἷος οὗ τις ΄4χαιῶν χαλκοχιτώνῶν. 

ἐν πολέμω., ἀγορῇ δέ τ᾽ ἀμείνονές εἰσι καὶ ἄλλοι. 
”, ” -.- ”’ 2 

ὡς ἔρις ἔκ τε δεῶν ἕἔκ τ 

98. ἔλωρα, ἆει Ἐ]ατ. παχ Ἠ1εχ, 
6 Εσ]ορας παπά Βεταπραπσ: τα]. 
85 δῃώσας ἀπέδυσε. 

94 -- 4 415. 
9ὔ. δή ἀεπιπαςῇ. --- ἔσσεαι, Ἠθ 

1ο Ἱπ ἀείπεπι Ῥομίοκδαὶ Ζείσεη 
π]τᾶ: να]. 4411. -- ο” ἀγορεύεις, 
εοηςῦ πα 4εν Οάγεεεοε: τι ὃ 611. 

96. πότµος: Τα Η 5. -- ἑτοῖμος 
Ῥεταῖξ, σαχ Παπά, ᾱ. 1. εἴελῦ πα]θ 
Ῥενος. Ζακ 8ασμο Χ΄ 359 {. 

97. Ὑσ]. τα Π 48. [ᾶΑὂημαπς.] 
98. αὐτίκα απ{ ἄεν Β{ε]]6, εἶπα 

Βἐείρεταπςσ ἀει Ζεϊρεςπππιαπς Τη 
96, πας ἀεπι ἸΚοηζεδεῖνεη Ορίαζν 
τεθναίην, πό 4οβεεπ Εαιζεκἐρερτιᾶ 
εροῦ 5ε1π) ϱχ ἀά5 πότµος ἑτοῖμος 
εἰεΙσοτί: οἶπε ΙεἰάεπεσμαΓ]Ιοπε Ζα- 
τσκ ψείεαπσ ἆ4ε5 παοϊ 96 το]. 126 
παλε]οσεπάεπ εἆαπκεηθ, ἀαῑς 4ετ 
ἀτοπεπάε Το 1π ον ἆεπι Καπιρίε 
6εσεπ Ἠε]είου Ζατοκμα]ύεη βο]]{ο. 

οὖν ἄρ᾽ ἔμελλον, γρ]. Ε. 206. 
6086 παπά σαι 4τὸ. ἄρ᾽ Ία, πῖθ 8ἱ6Ἠ 
Ίππι απ5 ἆθετ οτπα]ίεπεη Ναομτ]ιοῦ 
τοπα Τοὰε 468 Ραἴτο]]οῬ ετσεῦεπ Παζ. 

99. ὁ μέν κτὲ. ετκ]Ἀτεπάς Απς- 
{ήἨταπς ᾷθι γοτμεταεπεπάεη, ἀ8ῑιεΥ 
ΑβΥπάεἴοή. --- µάλα Ὀἱ8 πάτρης -- 
ϱὸ 541. 

100, ἔδησεν πχ 16, εοπεῖ ἐδεύη- 
σεν, τοῖς ἐμεῖο ϱχ ΘΥΠΙΑΠ σ6]16 
ΠΙΘΙΏΘΥ, 16] Τεμ]ίο ΊἨπι, πηῖὃ ἆ:θπι 
114, 4εχ πηὂρ{σ]ιοιι Εο]ρε: τα]. αθῦ8. 

100 

106 

ἀνθρώπων ἀπόλοιτο. 

-- ἀρῆς ἀλητῆρα, ψὶε 213. 3 48ὔ. 
[Απβαπρ.] 

101 - ἵἩ 160, νῦν δὲ ]οῦσε 
αΏθχ, ποῦεῖ ἀπς εικῦ 114 Το]σεπᾶε 
εἶμ᾽ ὄφρα κτὲ. Ὀετεῖῖς νοτγεελἈπτεΏί, 
η εσεηεαίζ τα ἀεν σα]είσό ετ- 
νι λἨηίεηπ Ὀππιδσμολκειῦ ἀ4επ Τοὰ 
4ε5 Ῥαΐτοκ]ος σα νγετβΙπάετη: Ἰεῖσο 
αΌεν νηΙ]] 1οἨ ἀεπεε]ρει πγοπϊσείεπς 
τᾶσπθη, Πθπη 1ο αποἈ εο]ρεί ἀ8- 
ἀατο] παῖτ ἆεπ Τοὰ 7ᾳᾳἱ6Π6. Ότα 
ἀἴεεεπ ἄεάαπκεπ τοτρεταϊζοπᾶθ Ἐ6- 
στπάπης τηῇ ἐπεί, γε]ο]μο ααςβημτὲ, 
ἀαΐς ἆαξ Τιεῦεπ Εᾷτ 1η Καίπεη Γεντί 
πΙΘΏΧ Ἠαί, {τί αὖ αν Ὀο6ἳ ἆσπι αεάαη- 
Κεπ απ ἆῑρ ἀπτοῃ 5εἶπο ΑὈνγαβεπ]οεϊς 
γοπι Καπιρίετοιδολπ]άθίεῃ 5εἩΏππθτεη 
Ὑετ]πείε ει Αολμᾶςτ ζαηπᾶσηεί τα 
46χ Ψετνὔπεοπαπς 107 Ε, --- νέοµαι 
τη] γέ Ίπι Βαπδα]καίσε: σα 4 9δ9. 

108. τοῖς ἅλλοις Ίεπ6η ΑΠάΕΥΗ: 
Ζα Ε) 181. 

104. ἥμαι είσθ, νεῖ]ο πιϊ[δῖς, 
--- ἄχθος ἀρούρης, νῖθ υ 9τ9. 

1056. τοῖος ἐἑὼν Κοπζθβεῖν: τρ]. 
4 244 ἄριστον ᾽χαιῶν. 

106. ἀγορῇ δέ τε -- ἄλλοι: 
ἴα]κκομεχ Κοησθβείνεαίσ. 

101. ὡςτα(0ρί. Ψαννγάπεεμαηᾳ. --- 
ἐκ απςβ 4ονχ Μιζία, νε ὃ 666, Κ.. 
Ὀα 68 λωΝ. πᾶμτοπά ἔρις 1θέαί 
ππξου ἀθπκο]ύοι (µετά) πει. 
ἐν θεῶν παπά ἀνθρώπων ἆ. Ἱ. 8118 
46 Ἰηε]ῦ. 

ρατα- 
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καὶ χόλος. ὃς τ᾽ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι, 
ὕς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος παταλειβομένοιο 

ἀνδρῶν ἐν στήθεσσιν ἀέξεται ἠύτε καπνός 110 

ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγαμέμνων. 
ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ. 
Θυμὸν  ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαµάσαντες ἀνάγκῃ' 

νῦν ὃ᾽ εἶμ᾽, ὄφρα φίλης κεφαλῆς ὀλετῆρα κιχείω 
Ἕκτορα' κῆρα ὃ᾽ ἐγὼ τότε δέξοµαι., ὁππότε κεν δὴ 115 
Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ᾽ ἀθάνατοι 9εοὶ ἄλλοι. 
οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ηρακλῆος φύγε κῆρα. 
ὕς περ φίλτατος ἔσκε 4ιὶ Κρονίωνι ἄνακτι. 

ἀλλά ἓ μοῖρ) ἐδάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος ρης: 
ὧς καὶ ἐγών. εἰ δή µοι ὁμοίη μοῖρα τέτυχται, 190 
κείσομ’᾽., ἐπεί κε άνω" νῦν δὲ κλέος ἐσθλὸν ἀροίμην 

καί τινα Τρωιάδων καὶ «4αρδανίδων βαθυκόλπων 

108. ὃς τ᾽ Ὀἱβ χαλεπῆναι: να]. 
ἔ 464, --- ἐφέηκε σποπἹΙςοΏεγ ΔΟΥ. --- 
χαλεπῆναι Αογ.: παοξθῖσ πετάθη, 
πιϊξθη, τοη {οἰπάκφε]ίσοπι βίταιϐ, 

109. ὃς τε, αἶπ πεοῖξον Ἠο]αίάν- 
ϱαἱ7, εντ ἆεπ Ἱπ]πα] ες οτεῖεη 
πᾶλον οτ]άαίατέ, ἆαίοτ ππτετβραή- 
4επ. --- γλυκίων μέλιτος παταλειβο- 
µένοιο (πατ Η1ετ) εὔ[ξετ αἱς Ἠοπίᾳ, 
ππεηη 6Υ ἵπ ᾳετ Κεμ]ο ἨπαὈσ]εΙθεί: 
ἀετ Ζοτπ Επαεί Ιειοπί Ζασαπςο Ίπ 
ἆθτ Μαπβοπεπρτηςέ, γαῖ] ο πιθῖςῦ ας 
σοκτᾶπκίεπι Ῥε]ρεῦσείϊΒΙ Ἠεχνου- 
σε, ἆάξ δἵοἩ πα Ζοτη Ἰωα{6 χηαο], 

110. ἀέξεται πᾶοἸςί, οιπεὈῖ 51ο], 
πῖθ κὔμα κ 98, εἰοῖσέ ΕΠ1ΙΡΟΥ π]θ 
οἶπθ Ἐπολενπ]ο, Ιςὲ ἀος; Ζοτη οἶπ- 
πημ] 6ἴἸπσεζοσεη ἵπ ἀῑο Ἐταξυ ἆα5 
Μεπβοπεῃ, 5ο εἴεὶσετῦ ος 516Ἠ πιθΙΥ 
παπά πιοἩτ, Ὀἱς 6ϱς ταῖς αἷ]ετ Μαο]ί 
πατνοτΏτιοΏΏ. 

111. ὡς π1ο πα νῦν: Απνγοιάσησ 
ἆθβ τοτπεγσεμεπάεπ αἱ]σεππείπεη (ά6- 
ἄαπκεης αἩ{ ἀεπ τοτΠεσεπάετπ Εα]]. 

112. 1159 Εμ Ηρο ας του αα 
ΤΙ 60. ἐώσομεν απορία περ --- 
π 141. Τ 8. 6ὔ. 9 ὄ2δ. -- ἀνάγκῃ 
πούσεάταησεη, απ 6, Πέ Ρα- 
ἐτοχῖος Ζα τᾶσἨθη: 114. 

114. ὀλετῆρα παχ Ἠ16χ. --- κιχείω 
Κοπ]. τοη 6ἴπεπῃ γοταπεσπβεἰσεπάεπ 
πίχημι. 

115. 116 -- Χ 9506. 966. ὁππότε 
πὲν δὴ βοΏα]ά εἴπα πιῦ Κοπ].: 
Ζα Η 51. --- τελέσαι 5ο. κῆρα: ο]]- 
Ζ186Ἠ6π, αἰπίτείεη Ίάββ8εη, νρ]. τέ- 
λος θανάτοιο ππᾷ ἆὅ 8. [Ἀπβαπσ.] 

117. οὐδὲ γὰρ οὐδέ: τα Ε πθδ. 
-- βίη Ἡρακλῆος: Ζα Ε, 6088. 

118. ὕς περ πε]ο]εχ 4οςἨ. 
190, εἶ δή παηπη ἆθπῃ ἆᾱ. Ἱ. ἆα 

1α5: να]. 4 61. -- ὁμοίη, ἄας α]]ο 
{γοβεπάθ. 

191. κείσοµαι, γοπι Τοΐεπ, πνῖε 
90, ἀἆοοἩ Πατ Ίπι θροηραί”, 711 
Γο]σοπᾶθη νῦν --- ἀροίμην πας ἆθπι 
ΝερεπΌερτΙ 4ετ Ὀπίπασκοῖδ: 1ο] 
πθτάςθ σαἈθη. --νὸν δὲ 1πι ἄθρει- 
βεζζ 21 ἐπεί πε θώνω: 5ο Ίαπσθ παῖτ 
4α5 Ίμεῦεηπ πΟΟἨ τετρὔπηῦ 166, --- 
Ἀλέος ἐσθλὸν ἀροίμην: να. Ε ὃ. 
ν 492. Ῥετ Ορίαΐῖν 166 πγπεομεπᾶ. 

133. τινὰ πιᾶης16. -- Τρωϊάδων 
καὶ 4αρδανίδων β.: νβἰ. 999 ππά 
Τα Β 819. -- βαθυκπόλπων πατ η 
Ἠ. απᾷ πηατ νοη Ττορβτίηπθη; ἆα αΌαι 
βαθύζωνος απέὰ γοη ΕπΙθολίπποα 
(1 694) σεὈταπεηΏ στά, 5ο 186 ἆαπιῖξ 
Ἰοίπο. ῬατυαχίεοἈοι Έχαιθη εἶσπε 
Ττασλί Ὀεπείομπθδ, κόλπος Ῥεπεῖο]- 
πεῦ ἆαδ Υοη ἆθπι Ἠα]κο Ῥϊε Ζαπα 
σἴἄτίεί τεϊοπεπἆο ἀενγαπαβθῖο]ς, ντε]- 
ομες Ταῖ Όείετ αὔτίαππς (παπι ἆῑρ 
Ἡεϊεπεη: ε 291) 16ε Πεταρταϊς]μῖθ. 
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ἀμφοτέρῃσιν χερσὶ παρειάων ἁπαλάων 

δάκρυ ὀμορξαμένην ἁδινὸν δτοναχῆσαι ἐφείην' 
γνοῖεν δ᾽. ὡς δὴ δηρὺν ἐγὼ πολέμοιο πέπαυμαι. 196 
αἠδέ μ᾿ ἔρυκε µόχης φιλέουσά περ οὐδέ µε πείσεις." 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα Θεά. Θέτις ἀργυρόπεξα" 

υναὶ δὴ ταῦτά γε. τέκνον. ἐτήτυμα' οὐ κακόν ἐστιν 

τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεθρον' 

ἀλλά τοι ἕἔντεα καλὰ μετὰ Ἰρώεσσιν ἔχονται. ας πιο 

χάλκεα μαρμαίροντα" τὰ μὲν κορυθαίολος Ἕκτωρ 
αὐτὺς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται' οὐδέ ἕ φηµι 

δηρὸν ἐπαγλαϊεῖσθαι, ἐπεὶ φόνος ἐγγύθεν αὐτῷ. 

ἀλλὰ σὺ μὲν µή πω καταδύσεο μῶλον ᾿ἄρηος. 
πρίν γ᾿ ἐμὲ δεῦρ᾽ ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδηαι' 185 
ἠῶθεν γὰρ νεῦμαι ἅμ᾽ ἠελίω ἀνιόντι 
τεύχεα καλὰ φέρουσα παρ) Ηφαίστοιο ἄνακτος." 

ὧς ἄρα φωνήσασα πάλιν τράπεθ᾽ υἷος έπος. 
καὶ στρεφθεῖσ᾽ ἀἁλίῃσι κασιγνήτῃσι µετηύδα᾽ 

128. ἀμφοτ. χερσί πας Βεζας μοι 
ἆἱδ Ῥαϊάεηπ Ίαησεηῃ. --- παρειάων 
ἁπαλ. αὐ]αξίν. ἄοπ. ζα ὀμορξαμένην, 
πο 1 5209. 

1924. Ἐτείθς ΗεπιϊςοἩ -- 8 88. 
1 550. στοναχῆσαι πι Ἠ1εχ, ἆοο] 
ἐπιστοναχέω « τθ, Λογ.: 61Ἠ 1απῃ- 
ΠΙΘΥσΘΦΟἨΤΕΙ ετἈοῬου. --- ἐφείην 
πιδο]μίο ἀαμίπ Ότίησετ, τσ]. 4 
5618. 

1956. γνοῖεν δέ Τα ἐφείην εἰλῖα- 
ΒΏΒΕΗ, ραγαίακιεςπετ Υ ετίτεῦετ εἴπθἙ 
Ἐο]σεβαίχπθε: ἆαίε βἴε σατ Ετ- 
Καεπη η] ΚΟΠΙΠΙΘΏ πιὂσεη. --- 
δηρόν: ϐξ ΒΕΠ Ἱπ Ἠητκησπ]κοιό 
16 Τα5ο. -- ἐγώ πρ Βε]υείσεεϊμΙ 
ροξοπᾶ., ---πέπαυμαι Ῥετ{. ᾱ. ἀαπετη- 
ἆθεπ Ζαείαπάςε: ταςία, 

196. ἔρυκε, Ψὶθ ει απβ 9ὔ Ε. οηί- 
ΠΙΠΩΠΙ{. --- Φιλέουσα Ὠϊς πείσεις --- 
Ζ 860. οὐδέ µε πείσεις, τα ἕ 968, 
ἅα γε ππΙοἩ ἆοσα ποπ ἴρει- 
τΘάΘΗ. 

πο --- 28680. 
198. οὐ κακόν Ἰμτοίεε: πῖσολ{ 

πποθἆςθ], απτῦ μπι]1οἩ, [Απμαπς.] 
199. Ὑσ]. Ῥ ποδ. ΑοΠΙ]86 απθ- 

σθβρτοσµεπο Αὐλιομί σαν Γ6Ι]1ΟἨ 
π]οΒ{ βοπ/ο]] ἆθπ Ῥοάτᾶπσίεπ Β6ΙΠΕΠ 
Ῥοϊζαβίομεπ, αἱς ἆθπ Ῥαΐποχκ]ος πι 
νά σἨθη : 114, 

190. µετα Ίρ. ἔχονται Ὑθτάεῃ 
απύετ 4επ Έτοεταη Ζπτᾶσκσεμα]ίεπ, 
νο]. 197, βἶπᾶ 1π 4ετ ἄαπα]ς ἀετ 
Ύτοεν, [Απ]8ησ.] 

181, Ετβίος Ἠσαπαϊξςεα -- Π 664. 

199. αὐτὸς Ὦ]β ἀγάλλεται -- Ρ 418. 
Ζαπι Εο]σεπάεη τς. Ε 108. 

1989. ἐπαγλαϊεῖσθαι πα Ἠΐτ. --- 
αὐτῷ 1Ἠπι βε]οεί, ἴπι ἀεσεπεαίσ 
σα ἄθπι νοπ Ίππι σοεὔθείεη Ῥαΐτο- 
ΚΙ98. Ζατ Βαςπε Ρ 201 Π. 

194. µή πω ποσο] π]ολί, πᾶπει 
Ῥαβίιπιταῦς ἆπτοὮῃ πρίν γε --- ἴδηαι 
(1956), πο ν 198: νσΙ. κ 1ΤΑ {. ν 9556. 
πηῖξ αοτἰ5ὲ. Ἱπρεταδίν: τα Π 900. 

196. Ὑσ]. 190, πρίν γε πας Κον]. 
ηςΕΠ πθσίεχζεπι ΗααρίβαἴΖ, πῖθ ποσο 
190. ϐὸ π8Ι. κ 115. ν 986. ϱ 9. Βν. 
Τι, 64, 16, π. -- ἐν ὀφθ. νοη ἀεπι, 
πας ἵπ ἄθπι Εθείομἰςετοῖςθ 18ΠΙάΠ- 
468 ἰςί οἆετ σεβολΙεΒί, τος Αασθηῃ, 

190. νεῦμαι --- νέοµαι ἵπ ἔαίατ, 
ΡΙΏἨΘ. 

19τ. Ὑσι. 611. 
198. Ὑρ]. ᾧ 468. πάλιν τράπεθ᾽ 

ναπάζο 81ος σατῆοκ (α), πας 
αΌ]ατ. θπ. υἷος, πο Ύ 459: να]. 
η 14. 

199. ἀλύησι Ἠϊετ Αά]ε]ῖν. 

πω 
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υὑμεῖς μὲν νῦν δῦτε Δαλάσσης εὐρέα κόλπον 140 
ὀψόμεναί τε γέρονθ’᾽ ἅλιον καὶ δώματα πατρὸς 
καί οἳ πάντ᾽ ἀγορεύσατ᾽ ἐγὼ δ᾽ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον 
εἶμι παρ Ἡφαιστον κλυτοτέχνην., αἲ κ’ ἐθέλῃσιν 
υἱεῖ ἐμῶ δόµεναι κλυτὰ τεύχεα παμφανόωντα."' 

ὧς ἔφαθ᾽. αἳ δ᾽ ὑπὸ κῦμα θαλάσσης αὐτών ἔδυσαν. 145 
ἡ δ αὖτ Οὐλυμπόνδε θεά. Θέτις ἀργυρόπεξα, 
2 2” ΄ λ Δ / 3 /’ 
ἤιεν, ὄφρα φίλῶω παιδὶ κλυτὰ τεύχε ἐνείκαι. 

τὴν μὲν ἄρ᾽ Οὐλυμπόνδε πόδες φέρον αὐτὰρ ᾽άχαιοὶ 
’ 3 ον ας 2 3 / 

Βεσπεσίω ἀλαλητῷ ὑφ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 

φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἴκοντο. 150 

οὐδέ κε Πάτροκλόν περ ἐυκνήμιδες ᾽άχαιοὶ 
ἐκ βελέων ἐρύσαντο νέκυν, θεράποντ᾽ ᾽Αχιλῆος" 
αὖτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον Λαός τε καὶ ἵπποι 

Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πόις, φΛογὶ εἴκελος ἀλκήν. 
τρὶς μέν µιν µετόπισθε ποδῶν Λάβε φαίδιµος Ἔκτωρ 1556 

ἑλκέμεναι µεμαώς, μέγα δὲ Τρώεσσιν ὁμόκλα᾽ 
τρὶς δὲ δύ᾽ 4ἴαντες. 9οῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν. 

140. δῦτε Ὦἱβ κόλπο»: νο]. ὃ 480. 
141. ὀψόμεναι: να]. Ἐ 200. -- 

γέρονθ᾽ ἅλιον, οὈ]ε]εέῖν βἰαυπατέρα. 
149. καί--- ἀγορεύσατ᾽: ἀας ππγεῖζθ 

Οπιοά ἆθι ταῖξ ὀψόμεναί τε Ὀεσοῃ- 
«ἩΘΠΘΠ Ραταοϊρια]κοπεἰτακθίοπ 160 1η 
πε τετραπι Ππϊζαπι ἄρετσεραηπσεῃ. 

Υ 149--164.Ραΐτοκ]ος5Τείοιεα 
τοηπ Ηεκίοτ φε{ᾶμτάεῦ. 

148 -- Ο 406. Μι αὐτὰρ ἀχαιοὶ 
κελτό ἆεν Ώ]οβίεν σα ἀετ απι βοβ]α[5 
τοῦ Ρτετ]αβδεπεπ Ειζᾶμ]απς Ζατῆς]ς, 
[Απβαπσ.] 

149. ὑφ᾽ Έκτ. ὦνδρ. Ζα φεύγον- 
τες Ξ-- φοβούμενοι: υρ]. 4 249 {. 

160 -- Ο 258. Όιο ΟτιεὈθειίπι- 
ππππσ Ὀεσεϊοππεῦ ἄαςξ Ῥομίβε]ασετ 
Όπι Ἡθ]]εφροπῦ. ΊΙπᾶες θἰπά ἀῑε 
τοι πας Ῥίβ σαπι τββρεη το- 
σεάτυπσεπ: Ρ πθ0. 2 198. 2156. 228. 

161. οὐδέ κε -- ἐρύσαντο: ἀετ 
Ῥ]ετζα σεηδνίσε Νερεπεαίσ {ο]σί εις 
166 εἰ µή κτὲ., ἂπ ἀῑξδ οτ]κ]Ἀτεπάθ 
Ώρπιετκαηπρ 168 Ε. εἶπε εἴπσεμεπάς 
Φομι]άεταπσ ἆετ ἆετ Τμείοπο ἀ65 
Ῥαΐτοκ]ος τοη Ἠε]κίοτ ἀτοπεπάεπ 
θίαχ παοὮ β1οἩ 2ἱ6μέ, π8οὮ ψε]- 

εἶιαν οτε 1665 ἆετ θά8ηΚθ τοπ 
1561 1. παηπ ἵπ οπίαρτοεπεπᾶά τει- 
Ἀπάθτύετ ἀθρία]{ απ{σεποπιπιθη πη]τά. 
-- Πάτροκλόν περ ἀεῃπ Ῥαΐτ. 60Ώς6ῃ, 
ππη ἀεπ 65 5ἶο] Παπάε]{θ. [Απήαπρ.] 

159. ἐκ βελέων ἐρύσαντο Ἠ]θτ : 818 
ἆσαπι Βαγα]ο] ἆθτ (π868οποβξο τούίετ: 
τα ἄ 465. Ἡ 190. . 

165. Λαός ἀα5δ Ειί[βνο]κ ἆετ 
Ίνοςχ, πηΠξ ἵπποι 4ἱο ἄ88Ρ8ηΠ6, 
νο Η 849. 

154, Ἐχτείες ἨεπιικίῖοὮ -- Ε τθᾶ, 
Ζυεῖῖες -- Ν 990. 

156. ποδῶν Λάβε: παοἩ Ρτ95 8. 
τδῦ. τ4θ ἱχασοη Μεπε]αος παπά Μα- 
11065 ἀῑο Ἰμεῖοπο ἆθεβ ΕαίτοΚΙΟ5, 
πιᾶΏχοπά ἆῑο Ῥεϊάεπ Αἴας Ἠϊπίετ 
1ππθη ἀῑαδ παολάτιησεπάθη τους αἲ- 
νιθητίεη: Ἠ]οι αΌθι νητὰ ἀῑθ Τιεῖοῖια 
νΙα]παθ]τ απι Βοάεπ Ιθσαπά σεάαοΗῖ, 
τρ]. 152. 999. 166. 116. ἸΜοάατο] 
ἀΐθβο ποβεπί]ῖοπο Τετιπάεταπσ ἆθτ 
ΒΙ(παδίοπ Πετρεϊισε{ἠητί βαἳ, 180 ααῖ- 
{α]]οπάετ Ί}εῖεε π]τσεπᾶ αησεἀευ{εῖ. 

101. θοῦριν Ὀϊς ἁλκήν -- Η 164. 
ϐ 969, πατ τοη ἆθηπ Ῥεϊάεη Α1.8. 
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νεκροῦ ἀπεστυφελιξαν. ὁ δ᾽ ἔμπεδον, ἀλκὶ πεποιθώς. 

ἄλλοτ᾽ ἐπαΐξασκε κατὰ µόθον. ἄλλοτε ὃδ) αὖτε 
στάσκε μέγα ἰάχων. ὀπίσω ὃ) οὐ χάζετο πάµπαν. 100 

ὡς ὃδ᾽ ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ αἴθωνα δύνανται 
ποιμένες ἄγραυλοι μέγα πεινάοντα δίεσθαι. 
ον ις Δ κ. 9 29 / ΄ 2/ δ) ὡς ῥα τὸν οὐκ ἐδύναντο δύω 4ἴαντε κορυστὰ 

Ἕκτορα Πριαμίδην ἀπὺ νεκροῦ δειδίξασθαι. 

καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄόπετον ἤρατο αῦδος. 105 

εἰ μὴ Πηλεῖωνι ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις 

ἄγγελος ἦλθε θέουσ᾽ ἀπ᾿ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι, 
κρύβδα «4ιὸς ἄλλων τε θεῶν' πρὺ γὰρ ἡκέ µιν ἩἨρη. 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 

»ὅρσεο. Πηλεΐδη., πάντων ἐκπαγλότατ ἀνδρῶν. 

ΠΙατρόκλω ἐπάμυνον. οὗ εἴνεκα φύλοπις αἰνὴ 
΄ ͵ 

ἕστηκε πρὸ νεῶν. οἳ δ᾽ ἀλλήλους ὀλέκουσιν. 
οὗ μὲν ἀμυνόμενοι νέκυος πέρι τεθνηῶτος. 

οἳ δὲ ἐρύσσασθαι ποτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν 

Τρῶες ἐπιθύουσι' μάλιστα δὲ φαίδιµος Έκτωρ 

168. ἔμπεδον Ῥοεπαντ]1οὮ, πῃη- 

1Τ0 

1τ5ὅ 
ια [ή / .) νι ο λ 2 [4 ν 

ἑλκέμεναι μέμονεν᾽ κεφαλὴν ὃε ἓ θυμὸς ἀνώγει 

π]θ νόσφιν: οππο Ί1β861. --- πρὀ 
αὈ]ὰ[εισ. Ώεν πας] ὁ Ὀϊ5 πεποιθῶς 
Ῥεαὐε]Ιομ{Ισίο ἀεάαπ]κο πηγα ἆατο] 
ἀἱ6 {ο]σεπάε Τεϊ]απσ ταῖῦ ἄλλοτε --- 
ἄλλοτε δέ ἵπι ππείτεπ Ποθᾶο εἴπας 
α]οετιοτό, Κοπιπηῦ αΏθτ ἆοσοὮ ἆπτο] 
4επ Ζιβαΐ; ὀπίσω Ῥϊβ πάµπαν 7ατ 
Ῥατομ{ὔπταηρ, ἕ 

169. ἄλλοτε -- ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 
ν1θ (ὸ 10. --- ἐπαΐξασκε κατὰ µόθον, 
να]. Η 240. 

160. στάσκε 1160 5ἴεπεῃ. --- 
οὐ πηῖξ πάμµπαν ἁατολαας ηΙοἩ. 

161. σώματος Τοπ εἶπετῃ εΌεη εχ- 
Ἰεσίεπ ππὰ γετεπἀείαπ ΡίΠοεκ γ1]ά, 
πν1θ ΙΓ 29. 

Ὕ, 1066--901. Ιτ1β, του Ἠετο 
σοθαπαῦ, {οτάετο Αοἲ1]] απέ 
β1ο]Ὦ απ. ἄαταβεη Ζα Ζεἱσθη. 
προς  ιασο, 
167 -- 4 τιῦ. θωρήσσεσθαι, πῖθ 

Ν 801. Σ 189 νσ]. 1894, ἵπ ππεϊίθΘτθπι 
ΒΙηππ6: 51ο] Ίπ 4επ Καπιρετοε- 
ρεῦοπ, να]. 110 8, ἆθτ ΤηΗπΠΙΕ]ν Ίπη 
ΒΙηΠηΠθ οἶπος Βθ{6Π]8, [Απ]λαπρ.] 

1608. πρύβδα παν Ἠϊ6χ, ταῖς ἄεη. 

Ὀϊς Ἡρη: να]. 4 196. ΜΙ05 ἆθπι Ἠῖος 
(6εεασίεη 15ὲέ {τεῖμοἩ π]οαῦ σα τεχ- 
εἴπῖσοη, ἁἀαίς Ζεπβ σαχ πὶοπέ Ίπι 
ΟΊΙγπιρ ψεῖ]ό, «οπάθ;η παςὮ Ρ 598 Π. 
πηοςὴ απῖ ἆσπι [ἀπ ο Ῥομπάεῦ, 
βοπῖο ἀαῑς Αίπεπο 908 ΠΒ, ἵπ ἀετ- 
«ε]ρεη Απσε]εσεπλεῖῦ ἰπᾶρ 1εῦ. 
Ὑσ]. ζα 968. 

169 -- ΙΠ 55τ απᾷ οπού, 
« ἀτο. Ὑα]ι. 4 146. ὅρσεο, Τπιρεχ. 
4685 σοπαΙςοἈίεπ Αοτ. 1] Μαά. 

171. ἐπάμυνον, αβγπάθβϊβοἩ πε] 
ὕρσεο: τα Ἐ 109. 

119. ἕστηκε: τρ]. Ν 888 ὁμὸν 
ἴστατο νεῖχος, 516 6τποῦθεπ Παῦ, 
{οῦτ. -- αποὸ γεῶν νοΥ ἆθπι 
Φοἡ1{{β]ᾳσ6γ. 

114. Ἰνοαῖῖος Ἠοπιϊββῖοι -- 3 64. 
1Τὔ. ἐπιθύουσι, 38 ἐπί ππὰ ἠθδύω, 

1η Ώ]ας πἩΣ ἨΊεγ: ΒΌΈἄΥΠΙΘη Ἠθταη, 
τρ]. π 2591, παῖῦ Απα]θτα ΠπβπΙ δν 
ἐρύσσασθαι, να]. 1 591: Ὁρειραπς 
απ5 ἆθν Ῥατιοϊρια]κοπβίτακοῃ 
(ἐἀμυνόμενοι 1Τ9) ἵπ 48 οεγθιήη 
νέο. 

--ᾱ- ᾱξ- πωώδωςι... 
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πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι ταμόνΏ’ ἁπαλῆς ἀπὺ δειρῆς. 
ἆλλ᾽ ἄνα, μηδ᾽ ἔτι κεῖσο' σέβας δέ σε θυμὸν ἰἱκέσθω 
Πάτροκλον Τρώῃσι κυσὶν µέλπηθρα γενέσθαι! 
σοὶ λώβη. αἲ κέν τι νέκυς ἠσχυμμένος ἔλθηῃ.« 180 

τὴν ὃδ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ποδάρκης δῖος ᾽Αχιλλεύς' 
»Ίρι θεά, τίς γάρ σε 9εῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἡκενα 

τὸν ὃδ᾽ αὖτε προσέειπε ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις"' 

»Ἡρή µε προέηκε, 4ιὺς κυδρὴ παράκοιτις᾽ 

οὐδ) οἶδε Κρονίδης ὑψίξυγον οὐδέ τις ἄλλος 

Όλυμπον ἀγάννιφον ἀμφινέμονται. οἳ 

ἀθανάτων. 

186 

τὴν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽4χιλλεύς' 

υπῶς τ᾽ ἄρ᾽ ἴω μετὰ μῶλον;: ἔχουσι δὲ τεύχε᾽ ἐκεῖνοι" 
µήτηρ ὃ᾽ οὔ µε φίλη πρίν γ᾿ εἶἴα Δωρήσσεσθαι, 

πρίν γ᾿ αὐτὴν ἐλθοῦσαν ἐν ὀφδαλμοῖσιν ἴδωμαι' 190 

στεῦτο γὰρ ᾿Ηφαίστοιο πάρ᾽ οἰσέμεν ἔντεα καλά. 
ἄλλου δ᾽ οὔ τευ οἶδα, τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω, 
εἰ μὴ ἀἴαντός γε σάκος Τελαμωνιάδαο. 

1ΤΤ. ἀνὰ σκολόπεσσι απ ἀῑε Ῥα]]]- 
βαάεη ἆειτ «ποῖβοπειπ Βίαάίπιαπετ, 
πῖθ «οἶεπε πας] η 4ὔ νοταπςσεβείἰζό 
πετᾶρη ἀὔτίοι. --- Ζαν Βασ]μο νο. 
Ρ 1956 π, 

178. ἄνα -- ἀνάστηθι, ατα {. -- 
πεῖσο: να]. 26. --- σέβας Βο]ιοαι απ 
αταπᾶ τε]σ]ιόφεγ ππᾶ β1ὔε1ε]ενχ Ἐε- 
ἀεπκεν, να]. Ζ 16Τ. 417, Ἠϊεν ἀῑρθ 
Ῥομαπη ἴθει ἆῑθ γοτ]ούσαπα 46ετ 
4ετι Ἐτειπᾶε σαβεπα]άεύεα ΡΠΙοΠί, 
πηξ Θυμὸν ἴκέσθω παχ Ἠϊ6χ, τα] 
{ο]σεπάεπῃ Αοο, ο. Τη, πθ νεµεσίζε- 
σθαι Ῥ 32564. 

119 κ, Ρ:αςσ. [Απβαῦᾳ.] 
180. Λλώβη 8ο. ἔσσεται: να]. 

οπ. -- τὶ Ιτσεηπᾶ. -- ἔλδῃ ἀᾱ. 1. 
σατῇο]κσοῦτα ο] ψῖτα, νο]. Ρ 
161, πιοθαῖ ἀῑα βοΏ]οίς]ῖομε Ζατῆς]κ- 
6αῦ9 ἆεγ Τεῖο]ιε νογαιιβοθεδ{ζέ ντα. 

181--- 4 121. 
1862. γάρ Ίηπ ἀ4ετ Έτασε: 7α 4 198. 

[Απμαπο.]. 
184. ἄιὸς --- παράκοιτις -- 1 580 

(τον Ἰεῖο). 
195. ὑψίξυγος, ποσομ{πτοπεπά, 

αἱβ ὕπατος πρειόντων. 
186. Ὅλ. ἀγάννιφον, πὶο 4 430 

ππᾷ νιφόεις Σ 616. 

188. πῶς τ᾽ ἄρ᾽ (πῖο ἆθηπῃ η ΙΥ) 
ἴω - γ 2, νο. 4 898: ἀαριζαθινετ 
Κοπ]απκῇν. -- μετὰ μῶλον, βοπδύ 
η ἄρηος: Η 141. Π 946. --- ἔχουσι 
δέ αἀνετεαᾶν Ὀερνήπάσπά: Ἠα Ὁ 6η 
4οςσμ.. ., ΓΑπμαπς.] 

189. οὐ ταξ εἶα -- οείαδαί. --- 
ΦΔωρήσσεσθαι: σα 107. 

190 5 155. 
τοι. πάρ᾽ απαβίχορμ]ετξ: Ζα 4 9500. 
192. ἄλλου απᾶ τευ βἰαζί ἆλλον 

--τινα, αὐθταλιστὸ νοι ἀθεπι {ο]σεπ- 
ἄθη ἄεποεῖν τεῦ: σα Κ 416, ποάιτο]Ἡ 
Ἠααρίκαία απά Ἠε]αανδαϊρ ντε 211 
ἘππῃαΙς αεοπηπιεησθ{α[5ί υενᾶςῃ. 
- τεῦ ας Ἰπύειτοσαν οἰαθι θε 
πα ετνατεπᾶεα Ἠε]ανα τοῦ οὔθν 
ὔτευ: κτ, ΡΙ. 51, 9, 5. [Απμαπς.] 

198. εἶ µή: Ζα Ῥ 4πτ. Νας] ἆθν 
Ἰηθεηδίοη ἀες Ὠ]ομίοις εο]]οπ ντ 
πἩΏδ 85ο ΑολΙ]] 5ο τῖθεῖσεη Τιμεῖθθβ 
ἀεπκεπ, ἀαίβ παν ἀῑε ἨΤαβεπ ἆ6θβ 
πθεῖσθη” Αἴπβ 1Ἠπι ραίβύεπ, οἶπθ 
Ψοτείε]]απα, ἀῑςα {γει]ΙοἩ π]ομὲ ἆασα 
βπανηξ, ἀαΐς Αολῖ]]ς Ὑ/αβαπ ἆθπαι 
Ῥαΐτο]]ος Ῥαθεεῃπ. Ἰαῦσίετει Ότι- 
ρίαπά Ἱερί αὖεν απ{βετάεπι 4ἱε Έχασε 
Ώ8ΗΕ, ἹθβΠα]Ὦ ΑοΠΙ]] π]ομῇ ἆθρ Ῥα- 
πολ]ος Ὑ/αβον απ]οασία, 
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ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὃ γ᾿. ἔλπομ᾽. ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ 
ἔγχεῖ δηιόων περὶ Πατρόκλοιο θανόντος." 196 

τὸν ὃδ᾽ αὖτε προσέειπε ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις: 

υεὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν, ὅ τοι κλυτὰ τεύχε᾽ ἔχονται' 

ἀλλ᾽ αὔτως ἐπὶ τάφρον ἰὼν Τρώεσσι φάνηθι. 
”, / 2 ς / 9 ΄ / 

αἴ κὲ σ᾽ ὑποδείδαντες ἀπόσχωνται πολέμοιο 

Τρῶες., ἀναπνεύσωσι δ᾽ ἀρήιοι υἷες ᾽4χαιῶν 200 
/ ο 9 / /  Ε.) / / ες τειρόµενοι' ὀλίγη δέ τ᾽ ἀνάπνευσις πολέμοιο. 

ἡ μὲν ἄρ) ὧς εἰποῦσ) ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις, 
αὐτὰρ ᾽ἀχιλλεὺς ὥρτο διίφιλος" ἀμφὶ ὃ᾽ ᾽άθήνη 
ὤμοις ἰφθίμοισι βάλ᾽ αἰγίδα βἈυσανόεσσαν. 

ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα θεάων 905 
{ 2 ν2 2 ο” ώ / / χρύσεον. ἐκ ὃ᾽ αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφανόωσαν. 

ς 2 ο λ 21 2 2 2 κο ας ὡς ὃ᾽ ὅτε καπνὺς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ ἵκηται. 
τηλόθεν ἐκ νήσου. τὴν δήιοι ἀμφιμάχωνται: 

οὗ δὲ πανηµέριοι στυγερῶ κρίνονται ΄4ρηι 

ὥστεος ἐκ σφετέρου' ἅμα δ᾽ ἠελίω καταδύντι 910 

πυρσοί τε φλεγέθουσιν ἐπήτριμοι, ὑψόσε ὃ) αὐγὴ 

194. ἔλπομαι ἀεπ]κε 16, 5ο εἶπ- 
οβοπα](οῦ, πο ὁὀἵω, πα Ἰΐθυ, - 

ομιλεῖ ἑππαχαθ]{ 9101. 
196. δηιόων αἈβο]ας: πιῦτάς- 

τιδοες ἸΚᾶβπιρ[επά, πι πιὔχάθ- 
τίδοπεη Καπιρίθ, παῖῦ περί: 2α Ρ191, 
νρ]. Ρ 192. 

191. Ἐπείες ΗειηϊεβίςοὮ -- 6 99. 
4608. ̓ ἡμεῖς Ἠετο υπᾶ 1ο]. --- ὃ --- ὅτι. 
--- ἔχονται: 2α 190. 

198. αὔτως 5ο, πο ἅα Ρἱ68, ἆ. Ἱ. 
οιπε Ἰαβεπτϊείαπσ: να]. Ἐ 256. 

199- 901. Ὑρὶ. ζα 4 1π99--801. 
Ῥιαο Ὑ. 900 8. Εἶπᾶ σεάαπΚκεπ]οβ ἵπ 
ἄ1α6ςε Βίε]]ε ἄρετίγασεπ απὰ 5δτοπά, 
νο] Ἠθτερ Αιοτάεταπςσ απ ΑΕΠ1]] 
1οὰ απι Καπαρίθ Ζα Ρεζει]σεπ 1εᾷίσ- 
ἨεὮ ἀπτοι ἆῑο ΡΒΙοΡί πιοµτίοτε 15 
ἄεπι Εεϊπάε Ῥαΐτοκ]ος Τιμαῖοιο σα 
ΕΩΙΥΕΙΙΕΕΗ. 

Υ. 909--256δ. ΑσοἩ11] νοι- 
εοπαιοπί τι Αίπεπες ΗΜ]{α 
ἆἷο ΤτοῬυν; ῬΡαΐτοκ]ος) Ἰοεϊσο]πο 
πηγα 1η ἆαβ Ώαρετ σοῦταςλϐ. 

205 -- 6 4οὔ. 4 910, 6 188. 
208. ἀμφὶ δ᾽ Αθήνη -- η 14. ἀμφί 

Αάν. Τα βάλε ππά τοη Ὠοϊάεπ αὖ- 
Ὠάηρϊς ὤμοις. 

204. ὤμοις 465 ΑοἨ1]]θιβ. -- αἴ- 

γίδα, Ζα Β 441, Ἠϊετ Ζαπι Βεμτεςθη 
4ετ χοες, πηῖδ Βυσανόεσσαν: τα 
Ἐ 198. Ε 448. [Απβανς.] 

205. ἔστεφε εἰπεπ[]οβ: πιαοἈίε 
ἀῑοό ᾱ-. Ἱ. Ἱερίε ἀῑσοπί Ἠθταπι, 
5ο πασ ἨΙες: υβ. ε 908. 

906. χρύσεο», να]. Ν ὅλ8. 5 845, 
Ἀ]βδο απ Φΐ6]]ε ἆθθβ Ἠε]παςε εἶπε Ατό 
Φίχαμ]εηκταηζ. -- ἐκ δ᾽ αὐτοῦ τοη 
1Ώπι 5θ]Ὀεί αθθτ, νοη δείπεπι 
Ἠαπρίε (226), νβ]. Ε 4 δαῖέ οἱ ἐκ 
μόρυθός τὲ καὶ ὠσπίδος ἀκάματον 

πΌρ. -- δαῖε Πε[5 απ{]εποβίεῃ. 
-- φλόγα παμφανόωσαν -- ὅ 549. 
Ὑσ]. Ψοαυσι] Απ. Χ 910 4. 

90τ. Ὑσι. ᾧ 599. ἰών απ{βὶεϊ- 
σεπἀ. [Ἀπλαυρ.] 

2908. τηλόθεν νοπ {θ6ΥΠἨ6χ, τοπ 
οζθαπάραηκύ ἆας Βοορασμίεις απς 
Ροβαρῦ. 

909. Ὑσ]. Β 985. οἳ δέ ἀῑε Ῥ6- 
πομπθς ἆοτ βεαᾶ8. 

910. ἄστεος ἐκ ἀᾱ.]. Υοη, ἆθη Μααθγη 
ππά Τὔτπιθη πεταῦ. --- ὤμα ὃδ᾽ ἠελίω 
παταδύντι -- 4 595. Τ' 201. π 8606. 

911. πυρσοί πιχ Ἠϊθ6τ, Ἐθπτετ- 
β{βηπ8]6. -- ἐπήτριμοι 5επε]] 
ηβΟΕἩ Θ6ΙΠΔΏ46Υ. -- ὑψόσε τα γί- 
γνεται: νβ]. Π 654. Τ 5τ4. 

ωμο ὃν μον 



18. ΙΑΙΑΔΟΣ Σ, μα] 

γίγνεται ἀίσσουσα., περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι, 
αἴ κέν πως σὺν νηυσὶν ἀρῆς ἀλκτῆρες ἴκωνται' 

ὧς ἀπ᾿ ᾽χιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰθέρ) ἵκανεν. 
στῆῃ ὃδ᾽ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ) ἐς ᾽άχαιοὺς 915 
µίσγετο' μητρὺς γὰρ πυκινὴν ὠπίζετ ἐφετμήν. 

ἔνθα στὰς ἤνυσ᾽, ἀπάτερθε δὲ Παλλὰς ᾽άθήνη 
φθέγξατ᾽' ἀτὰρ Τρώεσσιν ἔν ἄσπετον ὦρσε κυδοιµόν. 

ο) 2 39 ὡς δ᾽ 

/ 

ὕτ᾽ ἀριζήλη φωνή. ὅτε τ᾽ ἴαχε σάλπιγξ 
ἄστυ περιπλομένων δηίων ὕπο θυμοραϊστέων. 220 

ὡς τότ᾽ ἀριζήλη φωνὴ γένετ᾽ 4ἰακίδαο. 
Γ 

οἳ ὃδ᾽ ὡς οὖν ἄιον ὕπα χάλκεον 4ἰακίδαο. 
πᾶσιν ὀρίνθη θυμός' ἀτὰρ καλλίτριχες ἵπποι 
ἂψ ὄχεα τρόπεον' ὕσσοντο γὰρ ἄλγεα θυμῶ. 

ἠνίοχοι δ ἔκπληγεν. ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ 29 οτι 
δεινὸν ὑπὲρ κεφαλῆς μεγαθύμου Πηλεΐωνος 

δαιόμενον’ τὸ δὲ δαῖε Δεώ, γλαυκῶπις ᾽άθήνη. 

912. ἀἴσσουσα νεγαπβοα]Ιοπεῃ- 
465 ῬΡατβοϊρ, βἴεΏί Εν 51ο. ---ἰδέ- 
σθαι Ζα βοπΠααθη, ΠππηΙΠν ἆθι 
πιὂσ]οπεη Ἐο]σθ, νο]. καὶ ἐσσομέ- 
νοισι πυθέσθαι. 

918. αἴ κέν πως οὉ οἴνα νΙε]- 
]οιολί, απβ ἄαπ (πθάαπκεη ἆἀ6ν 
Βαάίρεποππετ, οἈπνομ] ἆϊεδο 1π 
ἀθπῃ τογπετρεμεπάρηπ Ηαπαρίδαίζσε σαν 
π]οΏί Ῥαῦ]εικό εἶπα: σα β 949. --- 
ἀρῆς ἀλητῆρες, τα 100, Ῥτᾶά καίνε 
ΑΡρροβίδοη σαπαη Βπρ]εκῦ. 

914. Ὑετσ]εϊοπεραπ]ῦ ὑψόσε δ᾽ 
αὐγὴ γίνεται ἀϊἴσσουσα 911 Ε. -- 
σέλας αὐθέρ) ἵκανεν 914. Ὠϊο οἵπ- 
Ιεϊθεπάεη Ύεχθο 901 {. εἰπὰ Εν ἆθπ 
γετσ]είοῖα τοπ Ἰεαῖπετ πγθβδεπϐ]Ιομθῃ 
Βεάειίαπηρ. --- αὐθέρ᾽ ἴκανεν: πα 
Ο 666. 

915. στῆ ὃ᾽ ἐπί ἰταί απ. ---"ών 
βἴοῖῦ Εάν 516ὰ: Ἡϊπσο]επά. --- ἀπὸ 
τείχεος {ΕΥΠ γοηπ 4ετ Μαιος: να]. 
Ι 8Τ. --- ἐς εἴαζῦ ἀες σεπΠπ]Ιο]επ 
Ώαῦνε οἆει ἐν της Ώ8ΐ8. Ῥ6ί µίσγε- 
σθαι παν Ἠϊ6τ. [Απῃκηρ.] 

916. μητρὸς ἐφετμήν: νρ]. 184. 
189 {. 

917. ἔνθαω -- ἤνσε -- 
ᾱ 10. 

918, ὥσπετον ὦρσε κυδοιµόν: νβ]. 
Κ 528. Βαρ]εκίό Αοἰι]]]. 

219. Ώα8 ετεῖε ὅτ᾽ --- ὁτὲ εἴπταα], 

ΕΣ, Τ84. 

ἀᾳ5 Ζψεϊζθ παπἩ: ΘΛΕπβο Β 994. 
-- ἀριζήλη Ῥνάθϊ]καῦ τηῖδ τα ετρῦπι- 
ΖΕΠά8ΊΠ1 Ὑίγνεται, γνβ]. 3251. φωνή 
γοη εἴπεπιῃ απρε]εθίεη ἀαοσεηρίαχιάς 
παν Ἠϊ6Υ. --- ἴαχε Λου, --- σάλπιγξ 
ηυχ Ἠ16Υ, νε σαλπίζω πατ ὦ 888, 
4α 1π ἆεηπ Ηοπιεχίβοπεπ Κἄπιρίεη 
βε]ϱβ{ ἀῑα Ἐτοπιρείε πἰολῦ σεῦταταο]ό 
πητά. [Αηβαπο.] 

990. περιπλομένων παν Ἠϊει τηῖῦ 
Άοο. -- δηίων ὕπο ΔΒυμοραϊστέων 
Ξ- ΠΠ ὅ9ι, νοπιῦ Που ἀάβ γοζ]ε- 
σελοπάε ἄστυ περιπΛ. τα νοτβῖηᾶε: 
ἈἩ5 Απ]αίς, ἀαίς Εοίπᾶς οἶπε Βίας 
άπ]β0Ἡ]οβδεη Ἠαβρεῃπ. ας Ττοπιρο- 
[εηβίσηκ] ετδηυ 85ο 1η ἆθν Βίαάῖ, 
ατα Ζατ Ὑετίθιάίσαησ ἀειβε]οεπ αί- 
7υτυ{εη. 

299. χάλκεον: Ετθδ. Β 490, Μακειι- 
Ἠηΐοσια: Κτ. Ρἱ. 25, 5, 1. 

9989. Ἐτείθει Ἠεπιιβίίο]) -- Ε, 99. 
1Ι 9980. 

294. τρόπεον πατ Ἠ16ς, }Υεφιεπέα- 
ἐἴυιωπι, υνθῖ] 81ο ἀῑε Ηαπά]απσ Ῥαῖ 
Ἰθεάεπη ϱἴππθ]πεη («θεραππο ψ]θᾶετ- 
Ἠο]δ. --- ὄσσοντο -- ἄλγεα θυμῶ: 
νβ]. κ 974. 6 154. 

296. ἔκπληγεν, 5οπεῦ πηῖῦ φρένας: 
Ζα Ν 994. [Αηπανρ.] 

926. δεινόν Αάν. Ζα δαιόµενοφ. 
221. τὸ δὲ δαξε εο]ραζᾶπαίσε Αβ-- 

{ὔμταησ Ζα δαιόµενον: τα 6Θ 915. --- 



112 

τρὶς μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ᾽ ἴαχε δῖος ᾽άχιλλεύς, 
τρὶς δὲ κυκήθησαν Τρῶες κλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι. 

ἔνθα δὲ καὶ τότ᾽ ὕλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι 
3 μ ω 2 / πό 
άμφί σφοῖς ὀχεεσσι καὶ ἐγχεσιγ. 

ἀσπασίως Πάτροκλον ὑπὲκ βελέων ἑἐρύσαντες 

κάτθεσαν ἐν Λεχέεσσι' φίλοι δ᾽ ἀμφέσταν ἑταῖροι 
/΄ Δ { / ο -/ 2᾽ Δ 

μυρόμενοι" μετὰ δέ σφι ποδώκης εἶπετ' ᾿4χιλλεὺς 

δάκρυα θερμὰ χέων., ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑἕταῖρον 286 
κείμενον ἐν φέρτρω δεδαϊγμένον ὀξέι χαΛλκῶ. 
τόν ῥ) ἦ τοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν 

19. ΙΛΙΑΔΟΣ Σ,. 

2850 

αὐτὰρ ᾿ἀχαιοὶ 

.. νο ο 

ἐς πόλεμον. οὐδ) αὖτις ἐδεξατο νοστήσαντα. 
ἨΗέλιον δ᾽ ἀκάμαντα βοῶπις πότνια Ἡρη 
πέµψεν ἐπ᾽ Ὠκεανοῖο ῥοὰς ὀέκοντα νέεσθαι’ 940 
᾿Ηέλιος μὲν ἔδυ. παύσαντο δὲ δῖοι ᾽4χαιοὶ 
φυλόπιδος κρατερῆς καὶ ὁμοιίου πολέμοιο. 

Τρῶες ὃδ᾽ αὖθ) ἑτέρωθεν ἀπὺ κρατερῆς ὑσμίνης 

δαῖε Ἱπιρετέ, Ἱ1α6ί[5 (οτυπᾶητεπα) 
αα{]αισΠ{θη. 

998. ὑπέρ ]αοπ5εΙῦς, τοτι Βζαπά- 
ραπ ἆετ Κἄπιρίεπάεπ απδ. 

990. παὶ τότε αποἩἈ ἅἆα ποςἩᾳ, 
οῦνγομ] ἅῑο Ὀϊς ἀαίπ Ἠϊεπεπάεπ 
Αολᾶοεν Ὀεί ἄει ἄπτοα Αοπιι]ς Ἑτ- 
εεπαίπθπ Πετρεϊσε[ἠητίεπ Ὑγεπάπης 
π]ομὲ 5οποµὶ αιπξ ἆεπ Καπιρί, αἱ 
απΐ ἀἱο Βϊοπετπηπσ ἄετ Πεῖομε ἆε8 
Ῥαΐτοκ]ος Ῥεάαομῖ πατεῃ. 

981. ἀμφὶ σφοῖς ὀχέεσσι καὶ ἔγχε- 
σιν, απι 1Ἠτε εἴσηπεη Ἠασεπτιπά 
ὤγρθετε, οἶπο ααβα]]επάε ππᾶ π]σ]ό 
τος]λῦ ]ατο Υατριπᾶάσπρ, πε]ομε, νγῖθ 
68 5ομοαῖπζ, ἀας πῖχνο Ώτομεϊπαπάθτ 
4οτ Ί/αρεπ απᾶά ἆειτ ἆαζγΙβοπεη 516Ἡ 
ἀτᾶπσεπάςπ Μεηδοπεη Κανσ απάει- 
ἰοί ἀπὰ ἆθπ Βίπη Ἠαΐ, ἆα[5 εἶο νοπ 
ἄεπ Ἰασεπ Παεγαρείϊτζεηᾶ τοη 4επ 
Ώρθεταπ Ίητοι εἴσπεπ Ἰωεπίο απ{σε- 
αρίθ[β6 πατάει. [Απ]απο.] 

9852. ὑπὲκ βελ.: τὰ 152. 
9889. Ἐτείοι ἨεπικίοὮ -- ὦ 44, 

Ζνεἶζος -- Άν 696. Λεχέεσσι Ἠ16ι -- 
φέρτρῳ 256. 

254. Ἐγείοβ ΗοπιϊεεὮ -- ὮἩ 14. 
εἶπετ᾽: νοχαιβρορείσε τὰ, ἀαίᾳ ἆθτ 
Ζασ πής ἆαι Ἰμεῖοπα εἰ Ροτεῖ5 

Ἠ8Ο] επι Ίασετ ἆετ Μγιπιάοπεν 
Ιπ Βεπεσαπςσ σεςεεῖῦσί Παῦ, 

9956. Ἐτείες ΗεπιΙαθοἩ -- Η 496. 
11 ΘιΣμς 

956. φέρτρον πατἨ1εχ. --- δεδαϊγμέ- 
νον ὀξέῖ χαλκῷ -- Τ911. 962. 999. 
Ἀπὸ, Ἠϊει ἄεπι πείµενον απίει- 
σοοτᾶπεί. 

99τ{. Ῥιε Ὀεϊάεπ Ύετερ 5εῦεῃ 
οἵπθο 5εἩπιετζ]σο]μα Βεἰτασπίπης απβ 
ἆ6η 6εάαπ]ει ΑοἨ]]α. --- ἔπεμπε, 
πῖν: Ἠαῦίο σοεοπἀοῦ. σὺν 8 
ὄχεσφιν -- Ι 984. --- ἐδέξατο νο- 
στήσαντα: τα 60. [ΑπΠαπρ.] 

Υ. 999-814. ΝοχνπεΙῦῖρειν 
Βοππεπτιπίετσαης. ΥΘΙΒΑΠΙΠΙ- 
Ίαπσ εντ Ἔτοι. Ρπα]γάατι αρ) 
πας ϱἶς]λ ἵπἀ1ε Βίας {ὃ σαχ ἢ ο]κ- 
Ζαπ716πεηπ π]τὰ τοπ Ηεκῖος 
Ῥοκάπιρ{6, 

959. ἨἩπταίθς Ἡσαιαϊαδ]ο]ι -- 484. 
940. ἀέκοντα, πει] νοτ ἀειτ Ζαἵῦ. 

-- νέεσθαι ϱε]θᾳη, απβεϊμτεπάθε 
Ίπβη. Ζα πέµφεν, πίο ὃ 8. ν 3206. 
Φ 48. 698. 

943, σα]. πα 4 15. ὁμοιῖου: τα 
Ν 958. 

945, Ἐγείοιε ἨΗοπαϊκδῖολ -- 6 ὅδ. 
450. Ἐ 8588. Υ 8, σνυεῖίθε -- Π 441. 
[Απμαπρ.] 



18. ΙΛΙΑΔΟΣ Σ,. 

χωρήσαντες ἔλυσαν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, 
ἐς δ᾽ ἀγορὴν ἀγέροντο πάρος δόρποιο µέδεσθαι. 

ὀρθῶν δ᾽ ἑδταότων ἀγορὴ γένετ’, οὐδέ τις ἔτλη 
ἔξεσθαι' πάντας γὰρ ἔχε τρόμος. οὔνεκ) ᾽Αχιλλεὺς 
ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ ἀλεγεινῆς. 
τοῖσι δὲ Πουλυδάµας πεπνυµένος ἠρχ) ἀγορεύειν 

Πανθοΐδης' ὃ γὰρ οἷος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω. 
Ἕκτορι ὃ᾽ ἠεν ἑταῖρος, ὑῇ δ᾽ ἐν νυκτὶ γένοντο" 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἂρ µύθοισιν, ὁ δ᾽ ἔγχεῖ πολλὺν ἐνίκα. 
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ µετέειπεν" 

»άἀμφὶ µάλα φράξεσθε, φίλοι" κέλομαι γὰρ ἐγώ γε 
ἄστυδε νῦν ἰέναι, μὴ µίµνειν ἠῶ δῖαν 
2 , Ν τε σα κ 2 2 Δ η / 3 ἐν πεδίω παρὰ νηνυσίν' ἑκὰς δ' ἀπὸ τείχεός εὐμεν. 

ὄφρα μὲν οὗτος ἀνὴρ ᾿4γαμέμνονι µήνιε δίω. 
τόφρα δὲ ῥηίτεροι πολεµίζειν ἦσαν ᾽άχαιού" 

944. ὑφ᾽ ἆρμασιν, Ζα Β ΤΤδ, σθ- 
Ἠδτί Ζα ἵππους: τρ]. 6 402. 

9456. ἐς ἀγορήν ΖΥ Υ 6ΤΒΘΤΙΤΙ - 
Ίπης. --- ἀγέροντο, ομπα Ὀεεοπάςθτβ 
Ῥετιίθη Ζα 5εΙπ: ἀῑα Βεαύϊνσαπς ἄρευ 
48 Ρ]δίΖ116μο Ἐπεομείπει 4ες Αοβ]- 
Ίεαβ Όν]εὮ τοπ εο]οεῦ ἆατα. --- μέ- 
δεσθαι: ἀετ ΤΙπε, ῬἘτᾶβ. παςἩὮ πάρος 
ηπχ Ἠϊ6ν, ποπ Τη Αογ. ΎΥεΓβ- 
5οη]α({ς --- «ο 9. 

946. ἑσταότων ταῖῦ ἄθπι ρτάϊκα- 
νεη ὀρθῶν Ἠᾶπσί σταταπιαθΙδεἩ αὖἩ 
γοη ἆἀγορή ππᾶ εππᾶ]ς ἆεπ Ἠατπρί- 
σεάαπΚεη; βοπβίσταχ ἆπτοπαας Ώεσε], 
ἅα[ς ταση ἴπ ἆθτ γοἱκεγετεαπιπη]άης 
5.18. 

24πΠ. ἔχε τρόμος, πιο Κ 2ὔ. -- 
οὔνεκ) Αχιλλεὺς -- Τ 45. Υ 49. 

248--- 1.46. Υ 489. ἐξεφώνη Κατα 
ρατα Υοτβδοιθ]Ιῃ. --- δηρόν: σα 195, 
ἆαβ σαηΠζο6 ραταζακ{ϊδοἩ αποσοτεῖμ{ε 
ἀμδὰ 146 ἀπτο]ι ἆθπ ἄεσεηραίΐ7 παῖξ 
ἄαπι νοτπεισεπεπάεη τετραπάεη. --- 
ἐπέπαυτο ἵπ Ἱπιρετίεκερεάεαίαπσ: 
χαφίεζςθ, Ὀθθιοεππεί ἆεπ ἀααθιπάθη 
Ζαείαπᾶ Ὀϊβ2ατη ἐξεφώνη. [Απ]απσ.] 

249 -- Η 541. 

960 ΞΞ ω452. Ὑσ]. 4 545. Τ 109 {. 

255. πολλόν Ὀει ποϊίζθπι. --- 
.» . . ἐνίμα πχ Βϊ6σετ, ἹΡρετ]εσθῃ, 

Απιθίς, Ἠοπιοτβ Τ1ᾳ5. ΤΙ. 9. 

119 

246 

250 

2556 

φίο γ 191. Λ 612. 548. ΓΚτ. Ῥρτ. 
δν 1νςι 

9589 -- 4 τὸ απᾷ βοπα{. 

9ὔ4. ἆμφί Αάν. πας] Ὀθϊάθῃ 
Φβ1ὔεπ, ἆαμετ εοτα{ᾶ]{ἱσ, σθαῦθ]- 
βετί ἀατο]ι μώλα: νρ]. α Τό περι- 
φράζεσθαι. --- πέλομαι γὰρ ἐγώ γε 
-- ϱ 400. Φ 894. -- Ἀππ]οἨ τῶς 
Ῥτπ]πάαπιας Μ 60 Β. 2168, ΝΤδδ 8. 
[Απμαπς.] 

256. νὺν Ῥείοπί, υπο ἆεχ {ο]σεπάᾶς 
ηεσαᾖῖνθ, βαγπᾶθβθο]ι ΔΠΦΕΒΟΒΙΟΒΒΕΠΘ 
Κοροπβαία μὴ µίέμνειν κτὲ. Ζεἱρί. 

256. ἑκὰς δ᾽ --- εἰμέν Ῥερτῆπ- 
ἀεπάετ Βαΐᾳ. τείχεος, ἀει Μαπεν 
ΤΈτο]αςβ, ἀῑο πηπβ εἶπο ΖαΠποἨ{ ρο- 
πᾶἨτεη Ἰὔππίο: νο]. 0196. Ὀριί- 
5επ8 Αἶπά ἆῑο του: ΖΙεπι]]οἨ απ 
ἀεγβε]Όεηπ Βήε]]ε σοἀπομί, πο ϐ 
489 Π., νρι. Υ ὃ πας Κ 160, σπα 
6 αο0. 

26. Α8γ/πάείοη επρἠἰσα σι. ---- 
ὄφρα μέν: ἀατ. 6ερεπεαί” {οἱσύ 961 
νῦν δέ. -- οὗτος ἀνήρ: ἀϊθθο Βε- 
πεϊεηπππσ ἆθς Αοπι]: ἆετ Μαπη 
4α 18ῦ ἀῑε Ἰτκαπο ἆθς Βοβμτες]κθπβ, 
ππδετ ἄθβεεα ἨΏνπο]ς ἆετ Βεάρπᾶε 
ηΟΟΗ ου. πι 4 98η. 

258. ῥηἵτεροι -- ἦσαν ροταῦπ]ο]μα 
Κοπείτακίίον: ζα 4 546, νο]. Μ 54. 
1. 265. 6 948. 

8 
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χαίρεσκον γὰρ ἐγώ γε δοῇς ἐπὶ νηυσὶν ἰαύων. 
ἐλπόμενος νῆας αἱρησέμεν ἀμφιελίσσας. 260 

νῦν ὃδ᾽ αἰνῶς δείδοικα ποδώκεα ΙΠηλεΐωνα" 

οἷος ἐκείνου θυμὺς ὑπέρβιος., οὐκ ἐθελήσει 
µίμνειν ἐν πεδίω. ὅθι περ Τρῶες καὶ ᾿4χαιοὶ 
2 / ν] / / ” / ἐν µέσω ἀμφότεροι μένος "ἄρηος δατέονται. 
ἀλλὰ περὶ πτόλιός τε µαχήσεται ἠδὲ γυναικῶν. 2656 

ἀλλ᾽ ἴομεν προτὶ ἄστυ. πίθεσθέ μοι" ὧδε γὰρ ἔσται. 
νῦν μὲν νὺξ ἀπέπαυσε ποδώκεα Πηλεῖωνα 
ἀμβροσίη: εἰ ὃδ᾽ ἄμμε κιχήσεται ἐνθάδ᾽ ἐόντας 
αὔριον ὀρμηθεὶς σὺν τεύχεσιν, εὖ νύ τις αὐτὸν 

γνώσεται' ἀδπασίως γὰρ ἀφίξεται Ἴλιον ἰρήν. 2τ0 

ὕς κε φύγῃ., πολλοὺς δὲ κύνες καὶ γῦπες ἔδονται 
Τρώων αἲ γὰρ δή µοι ἀπ᾿ οὔατος ὧδε γένοιτο. 

959, χαίρεσκον ΠεταΏνίοσπα, αιξ- 
{]]οπά, ἀα πι π ἆθτ τοτµεχσθΠεπ- 
4εᾳπ Νασοπό ἀῑοδ Έτοει η ἀετ Εθεπα 
4ο ΒεϊπαςσπΟ Όεζοσεπ Ἠαθεπ (Θ 
485 Β.). Αποὴ ἀῑε Βοκίοναια ποἩ γώρ 
160 πΙοΒῦ τεοΒ{ Ἰ]ατ. --- ἐπὶ νηυσὶν 
ἑαύων, πο Ττ1, επἰπᾶ]ῦ ἆεπ ἄερεῃ- 
εἶωιά ἄοτ Ἐνοπᾶο, ἐλπόμενος άεπ 
αταπὰ τᾷτ χαίρεσκον ἰαύων. 

960. αἱρησέμεν Βαβῃ. ἡμᾶς. Ζτατ 
Ὀαεπο 6 497 Β. 

961. Ἐπτείες Ηεπιϊβᾶο] -- ἁ 555. 
ω 955, τα]. Ι 244. Κ 558. 

9695. οἷος Ὀ1β ὑπέρβιος η 28. 
το]. 0948: π]εβεῖπ Μαῦ 180, ἀος 
ἄροετατςβ πησρθβίὔτῃθ, Ῥοσγάπᾶ δέ 
ἆθτι {ο]σεπάεπ Ηαπρίβαίή: νβ]. ϱ δ14. 
[Απμανσ.] 

909. ὅθι περ ο βε]ῃβί, πίο Κ 
568 παπά στι Ε 592, 

964. ἐν µέσω, ψίθ ΙΓ 69, ᾱ. 1. ἆθτα 
εἰσεπί]οπειπ Κατιράαατα ΖΥΙΒΟΠΕΠ 
Ρεϊάεπ Ἀε]μ]αεμίτείπεη. --  ἀμφό- 
τεροι ΡτάΙκαἩν: ῬοιάενγβδεαΙῖς. --- 
μένος ἄρηος δατέονται: 5ο πισ Ἠ16χ, 
νβ]. π 269 μένος πρίνηται άρηος. 
Ρ1θ ὙΓεπάπης Ἠαῦίο νετραπάεη τηῖο 
ἀμφότεροι ἀἱε ρ]εϊομπιδ[θίσο Ἐ6- 
ἐαϊήρππσ Ῥοιάεντ Ηθοτο απ Καπιρέ 
Ἀθτνος, 4 ἆαπει απο πυεο]λεε]ηᾶο 
Ἐπτίο]ρο Ὀεῖάει Ῥατίεῖοεη Ἰπ 8ἱο]ῃ 
βοἩ]1α[δὲ: Αοπῖ]] πη]τὰ ντε]πιεὮχ ἀῑθ 
Ἰθίσίε Ἐπίκο]λθιάαπσ ΞΠΕΠΘΗ, 

905. Ὑσ]. 1 409. ὦ 118. περὶ τε 

επ. Ζαχ Βεπεϊοπηπαηπρ ἀ6ς Καπιρί- 
Ρτ6ίβθ». --- γυναικῶν: τοι. Ι 82π. ΤΠ 
880 8. 

2606. ὧδε ππῖξ ἔσται: νβι. ω 461, 
νγειεῦ απ 4ῑε Εο]σεπᾶε Απρ[άλχαης, 

268. ἀμβροσίη, πξδ Ναεμάτποξ, 
ἄεππ ἆῑε εοηεζ ἆθη εταπἰσἰκοηᾶ θα 
ΦΟἨΙΗΙΠΊΠΘΥ βθπᾶεῖ, σαῦὈ απο Ἠ1αυ 
ἨΏπ]θ νο ἀθπι βοἩτεο]]Ιοπεη ΑοἨ1]]: 
ΥΕ. ϐ 488. 

269. σὺν τεύχεσιν, πΏητεπᾶ οϱχ 
Ἠεαίο Κείπο Ἰαβεη τας. --- ευ 
σθηατ. -- τὶς Π8ςἨ6ΘΥ. -- αὐτόν 
Τι 96105, πᾶπτεπᾶ εχγ πεαίθ παγ 
ΒΕΊΠΕΠ ἀτομοπάσπ. Εαέ γετπαµτα, 

2τ0. ἀσπασίως 1π Υοτοίπάμηρ ταῖς 
6ΙΠΕΠΙ απ΄ βἶομ ποπ αγ ὔπδοπίεη 
Άπεσαησ αἴπετ Ρασ0Π6, νο Η 118. 
Το, σα απαιβομτεῖρεθι: 6: πηγα {χο]ι 
β61Π, ΠΘΗΗ. 

9Τ1. ὃς κε φύγη, πῖο Τ Το. Φ 296, 
οἵηπ ἆας νοτµεισεπεπάθ τὶς πι81- 
εαν Ὀοεσπτάπκεπάετ Ζπβαΐσ: πει 
εἴπα (πατ) απτίπηςεη υὶτά. --- 
Ζναϊίοβ ἨοπιϊκΙοἃ «- Χ 49, 

912. Τρώων 7α πολλούς. --- αἲ --- 
γένοιτο: νο]. Χ 4ὔ4. ἀπ᾿ οὔατος --- 
γένοιτο ἀεπι 011 {ενπ Ῥ]1εζα, 
ὧδε, 5ο, Νί6 1ο 6Ώεῃ (2Τ1) ρε- 
ρασί μαῦο, πγοᾶν Χ 464 ἔπος 5ἴθεῃῦ. 
ΡΙηΗ: πιῦσἶιέθ 10Ἠ πῖθ Ἠῦχθη πΙῄββεη, 
ροβοἈποῖσο ἆθππ 65 βε]ρθῦ 8επεη, 
ἀαίς ἀ4ϊθβο πιεῖπο Βοβϊτοπίαπρ εἶπ- 
ἴχοῦθ. [Αππαης.] 

-. 
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εἰ δ᾽ ὢν ἐμοῖς ἐπεεσσι πιθώμεθα κήδόµενοί περ. 

νύκτα μὲν εἰν ἀγορῇ σθένος ἔξομεν, ἄστυ δὲ πύργοι 

ὑψηλαί τε πύλαι σανίδες τ᾽ ἐπὶ τῆς ἀραρυῖαι 2Τὅ 

μακραὶ ἐύξεστοι ἐξευγμέναι εἰρύσσονται ' 

πρῶι ὃδ᾽ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες 
στησόμεθ᾽ ἂμ πύργους. η 2” συ μαος 

τῷ δ΄ ἄλγιον. αἴ κ΄ ἐδέλῃσιν 

ἐλθὼν ἐκ νηῶν περὶ τείχεος ἅμμι µάχεσθαι᾽ 
ἂψ πάλιν εἶσ ἐπὶ νῆας, ἐπεί κ ἐριαύχενας ἵππους 280 

παντοίου δρόμου ἄσι ὑπὸ πτόλιν ἠλασκάξων' 
εἴδω δ᾽ οὔ µιν θυμὺς ἐφορμηθῆναι ἑάσει. 

οὖὐδέ ποτ᾽ ἐκπέρσει' πρίν µιν κύνες ἀργοὶ ἔδονται. 
τὸν ὃδ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἔκτωρ' 

»Πουλυδάµα. σὺ μὲν οὐκετ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις. 986 
ὃς κέλεαι κατὰ ἄστυ ἀλήμεναι αὖτις ἰόντας. 
ἦ οὔ πω κεκόρησθε ἐελμένοι ἔνδοθι πύργων; 
πρὶν μὲν γὰρ ΠἩριάμοιο πόλιν µέροπες ἄνθρωποι 

218. κηδὀμενοί περ Ξ-- γ 240. 
Χ 416: ᾱ. 1. 80 ΒΟἨΊΕΥ 65 πηΠβΒ 811ΟἨ 
πητᾶ ἨηΒΟἩ ἆεηπ ϱΕΠΟΠΠΕΠΕΠ ἘΙ- 
{ο]σεῃ. 

214. νύµτα μέν ἆῑθ Ναοί Ἠλη- 
ἄατς], ἄεσεπβαῖζ 217. - εὖν ἀγορῇ 
απ ἄθτι Βαπηπιε]ρ]αΐζα. -- σθέ- 
φνος ἕξομεν πψῖὶν πετάεηπ ἀῑθ 
Ἡεετεβπιαοπί σατοκπα]ίεῃ, 
Ὀδ]βαπιπαεη πα] ἴεῃ. σθένος 8ο πας 
Ἠ16Χχ. --- πύργοι ἄε Μααετη πῖ 
4επ Τὔσπιθν. 

2156. ἐπὶ τῇς ἀραρυνῖαι: νρ]. Ξ 167, 
8η 416βε ρε[ᾶρί. 

276. ἐξευγμέναι, Ζπβαπηπιεηρε{ῆσί 
ἄπτοὮ ἆῑδ ὀχῆες, Τα Μ 4656, νοι- 
Ξ6Ώ]Ιοββ6Π. 
ο) - ϱ ου0. 909. 
918. τῷ δ᾽ ἄλγιον Ξ- τ 522: νρ]. 

Σ 806: ΄ Εἄν ἴἨπ 8Ώθχ 1 80 
5ο Ἡ11πατη στ. τῷ ΑΟΠΠΙ: νρ]. 26Τ 
οὗτος ἀνήρ. 

2Τ9. περὶ τείχεος: 7Ζα 266. 
280. 4δι ἡπάείορι αζνογδαὔίουη, 1η- 

ἆρπι εἶσ᾽ ἐπὶ νῆας ἆἄεπι ἐλδὼν ἐκ 
νηῶν 5οματί επὺσερεπσοβεύσί γητά. --- 
εἶσι ἵη {αΐατ, ΒΙπηο. --- ἐπεί κε ταῖῦ 
Οοπ]. Αοτ.: σα Η 8Ι. 

981. παντοίου ηΒΕὮ αἱ]εη βθ6ϊΐθη, 
Ἠϊπ ππᾶᾷ Ἰετ. -- ὑπὸ πτόλιν, τα Β 
916, Ζα ἠλασκάζων, Ἰηπ ἆετ Π]αβ 

πχ Πἶ6χ, ΙΠ{θηβίγες Ετεφπεπίαναπι, 
-- οἵπ απβήητεπάθε Ῥατοίρ τα 
παντοίου δρόμου. 

982. εἴσω δέ ερεηραῖᾳ σα ὑπὸ 
πτόλιν. --- οὗ, πηβολάτοκ]1ο] γοταη- 
σθβῦθ]]6, πιῖῷ ἐώσει: 89 ϱτο[βα1οἩ 56ἵη 
Μαΐ, ετ π]τά 1πη π]ομό παρσεη Ί]α8- 
86η. --- ἐφορμηθῆναι ἵπ σρσεπεαῦᾳ 
σα ἠλασκάζων. 

288.οὐδέ ποτ᾽ απά Κεϊπεπ{α]15: 
τρ]. 4 918. .Ἐ 441. ἆ 410. -- ἐκ- 
πέρσει, ποσα 819 εἴσω ἆαξ ΟΡ]εἷέ 
Ζα οππεΗπιεη 160. -- πρίν 616, 
ἀεπιοπβίτα τες Αάγ. 

984 -- Μ 250. Ρ 169. 
ρ8ὅ--- ΠΜ 51. σι, τα Η 35η. 

[Απμαπς.] 
986. κατὰ ἄστυ ἀλήμεναι: γρ]. 

ῶ 662. Χ 19: αρ]. ἡμᾶς. -- αὖτις 
ἰόντας πατᾶοκσοᾗ θπά: να]. Κ468. 
Ῥ 108. 

28. ἡ ενα, ΙΤΟΠΙ8ΟΠ6 Ἐταρε. --- 
πεκόρησθε Ῥετέ ἆθβ ἀαπετπάεν Ζα- 
βἴωπάθε: εοῖά ςαξΐ, τα ἀεπι 4αβ 
ΟΡ]εἷὺ οι λα]θπᾶθη Ῥαχθιοῖ]ρ ἐελ- 
µένοι, οΏεη{α]]8 νοπι ἀαπετηάεη Ζτ- 
εὔαπᾶθ: 6ΕΙΠΡΘΒΟΊΊΙΟΒΝΕΠ (σα βεἴπ), 
πε ῥὸ 662. --- πύργων: πα 214. 

9884. πρὶν μέν, Δάν. τᾷμοτ, 4 
408 ἀεαζΗσλετ αιβσε(ϊμχό: ἐπ ὴ εἰρή- 
νης, πρὶν ἐλθεῖν υἷας Αχαιῶν. Ὀετ 

983 
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πάντες μυθέσκοντο πολύχρυσον πολύχαλκον΄ 
νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόµων κειμήλια καλά. 

18. ΙΛΙΑΔΟΣ Σ, 

290 

πολλὰ δὲ δὴ Φρυγίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν 

κτήματα περνάμεν᾽ ἴκει, ἐπεὶ μέγας ὠδύσατο Ζεύς. 

νῦν ὃδ᾽. ὅτε πέρ µοι ἔδωκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω 

κῦδος ἀρέσθ᾽ ἐπὶ νηυσί, Δαλάσσῃ τ᾽ ἔλσαι ᾽άχαιούς, 

νήπιε, µηκέτι ταῦτα νοήµατα φαῖν ἑνὶ δήµω' 2956 

οὐ γάρ τις Τρώων ἐπιπείσεται' οὐ γὰρ ἑἐάσω. 

ἀλλ᾽ ἄγεθ). ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω. πειθδώμεθδα πάντες. 

νῦν μὲν δόρπον ἔλεσθε κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν. 

καὶ φυλακῆς µνήσασθε καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος' 

Τρώων ὃδ᾽ ὃς κτεάτεσσιν ὑπερφιάλως ἀνιάζει., 900 

συλλέξας Λλαοῖσι δότω καταδημοβορῆσαι" 

τῶν τινὰ βέλτερόν ἐστιν ἐπαυρέμεν ἤ περ ᾽άχαιούς. 

πηῖζ πρὶν μέν εἰπσε]εΙθείεο Ραΐᾳ ἀῑεπό 
παν αἱ Ὑοτρετειίππσ Εἄτ επ {ο]- 
σεπἀεπ ορεπεαίζ παπά 150 ἵππ Ώειῦ- 
βοπεη ππ{ογζποτάπεπ. --- µέροπες 
παν Ἠϊεγ Ίπι Κοπηπαδν, ταῖς πῃ- 
τοσε]πιἈ[δ]σετ Ώεμπαπρ ἆ4ετ Ἑπά- 
ε1]θθ. -- πολύχρυσον πολύχαλκον, 
πο Κ 816. -- Ζατ Βασμε Ι 401 Β. 
ϱ 545 Π., τι Β 229. 

990. δύµων αὐλμᾶποίσ νοη ἐξ ἵπ 
ἐξαπόλωλε, πε 7 60. 

991. Φρυγίην -- ἐρατεινήν: νβ]. 
1: 401, τα Β 863. 864. 

992. περνώμεν᾽ ἴπει 5Ιπᾶ νετ- 
Καατί (ἀατον γετκααβ) ρεκοτῃ- 
Ί16Ὦ, ππι 6 ΗΜ]βνὂ]κεν (Ρ 235) 
χα Ῥα]ομπεῃ, οᾶς6χ αποἩ πι σείδη- 
ρεπε Ττοει απβζπ]ὂκεῃ. --- ἐπεί Ρὶς 
Ζεύς: να]. Τ 164 4. 686. 

998. νυν δέ Ὠαί Ἠϊ6χ, απἆθτβ αἱς 
990, 5εἴπει ἀοερεηκαῦς ἵπ ἆετ Ζα]εἰπῦ 
σεεομα]ἀετίεη Ὀεάτᾶπρίεη Ἰαρβε, ἀῑθ 
ἀει Κτίεσ πετρει[ήητζε, απὰ Ὀδβεῖο]ι- 
ποίἀιεαασεπῬ]1οκ]1ο]ς Ίασε. --- 
ὅτε περ (παππ) πο σοεταἆἀο. 

994. ἐπὶ νηυσί, ταῖς Βοθσας ααξ 
Ῥτ]γάαπιαϱ) οτε 92566 {. Ῥείοπί: 
Ῥΐςδσα ἆεπι Βομβε]ασεχ ἵγαχ ες θἶθρ- 
χ6Ι6Ἡ νογσθάτιησθη. --- Δαλάσσῃ 
Ῥαῦ. 4θβ 2168: απ ἆαπβ Μοθετ: νρ]. 
4 409. --- ἔλσαι Αχαιούς πηῖξ Βε- 
71θμαπς απξ 286 {. 

29ὔ. εν ἆθπι Ψοχᾷσιβαίσ οπί- 

ερτεοπεπάο Νασμεαίσ γ]τὰ τοῦ ἆθπι 
Ἠοαάεπάεπ ἵπ ἆοτ Πειάεπεοβαξί ἄρετ- 
βργπηπσεη παπά ἀπτοἈ εἶπο ἆπτζε 
ΑΡοτσιπσ ἆεξ Απσετθεάείεη ες- 
εείσί: τα 4 5ὔθ0. -- φαῖνε 1αΐ5 Ἰατί 
πθτάθη. 

996. οὐ γὰρ ἐάσω -- Ρ 449. 
ο0τ. σι. σπα Β 199. 

998. Ἐπξίος ΗεπιΙικάςὮἡ «- Η 9τ0, 
Ζπεϊίενδ - Η 580. 4 πδῦ. 

2999 --- Η οἱ]. : 
800. ὑπερφιάλως ἀνιάζει ἄθροτ 

4ϊἱε Μα[βδεπ εἶολ Ὀεβοππετί 
Επ] ἆατοἈ βαείπε Βομᾶΐσθ, 5ο ἀαί8 
6χ 5ίθ 6εη 108 θείπ πιδομίθ. Ώα8 
6αηζο 156 απαἲ Ρα]γάαπιαςβ σεπιϊησέ, 
ἄθδεεη Παΐῦ παςῃ Ἠεκίοι Αηδίοίς 
πχ ἀἱο Ἐτοβεταπσ Ττο]ας Πθτρεὶ- 
{πητοτ πγῆτάςθ, Ῥεῖ ἀθτ αἱ 1 Ἐο- 
β1{ζ 1π ἀῑε Ἡβπάο ἄετ Αομᾶςν {α]]επι 
πιὔτας. 

801. συλλέξας νοπι ΖΙβΑΠΙΠΙΘΗ- 
Ὀχήπσεη απ 6ἴπθη Οχί, «πο 5ἷςθ ἆθεπ 
λαοί ΖασᾶπσημοἨ βἰπά. --- καταδηµο- 
βορῆσαι παχ Ἠᾷθς, 11Η. ἀθς Ζψεσ]ες: 
ἀα[ς εἷθ (άἱ6 λαοί) ἀϊθεε]ῦεν αἷς 4.6- 
πιθ]ίησι6 ναοτΖθΏτεῃ: γρ]. ά 3281. 

802. τῶν Ῥεποβεπ απ λαοῖσι, αΏ- 
πᾶπρίσ νΟΠ τινὰ. -- ἐπαυρέμεν ἆπ8 
Αἰκῑῑν ἵπ ἀετ Βεάθδιίιης ϱΘΠΙΕ{ΒΕΠΣ, 
νο ϱ 81, βοηδί 1Ιπ ἀἴθβθπι ΒΙΠηθ 
48 Μεά. -- ἤ περ Αχ. αἱ5 εὔθη 
ἀἱο ΑΟΠ. ἀ 

Ἡ ᾗ 
ὦ, 
ά, 



186. ΙΛΙΑΔΟΣ. Σ., 11Τ 

πρῶι δ) ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν ΄4ρηα. 

εἰ δ) ἐτεὺν παρὰ ναῦφιν ἀνέστη δῖος ᾽4χιλλεύς. 
ἅλγιον. αἴ κ᾿ ἐθέλῃσι. τῷ ἔσσεται. 

906 

οὔ µιν ἐγώ γε 

φεύξοµαι ἐκ πολέμοιο δυδηχέος., ἀλλὰ μάλ᾽ ἄντην 
στήσοµαι, ἤ κε φέρῃδι μέγα κράτος. ἤ κε φεροίµην. 

ξυνὸς ἐνυάλιος. καί τε κτανξοντα κατέκτα.ά 

ὧς Ἕκτωρ ἀγόρευ᾽, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν 510 

νήπιοι" ἐκ γάρ ὄφεων φρένας εἴλετο Παλλὰς ᾽άθήνη" 
Ἕκτορι μὲν γὰρ ἐπήνησαν κακὰ µητιόωντι. 

Πουλυδόάμαντι δ᾽ ἄρ) οὔ τις. ὃς ἐσθλὴν φράζετο βουλήν. 

δόρπον ἔπειθ) εἴλοντο κατὰ 6τρατόν' αὐτὰρ ᾽4χαιοὶ 
παννύχιοι Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες. 916 

τοῖσι δὲ Πηλεῖδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο. 

χεῖρας ἐπ᾽ ἀνδροφόνους Θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου, 

9089 -- 9737. 6 590. Ἠεκίοτ ν]ε- 
ἀατ]ο]ζ ἆϊθθο τοη Επτ]γάαπια οθ- 
Ῥταπολίεν λοτίο αὈβιοΠ{]1οἩ, τἍπι 
4απη ἵπ ἀθῃ /οτίεη νηυσὶν ἔπι γΛ. 
ἐγείρομεν ὀξὺν Ἴἄρηα ἀῑαο Ψεγβο]ιθ- 
ἀθπ]αῖδ «θἶπει ΑΏβιοἩῦ τοι ἄετ ἆθς 
Ῥυα]. 918 απ 5ο εἴᾶτκει Ἠεγνοτίτε- 
ἴεη 71 Ἰ8β8βδ6η. 

904. -- ϐ δι. 
9056. εἶ δ᾽ ἐτεόν: Ἠε]χίοι ππγεϊ{ε]ζ 

4180 ηος] οᾶετ σιεΏρό νου σα 2ψεἱ- 
{οι απ΄ ἄετ Πιομασκειο ἄετ νου 
Ῥπ]γάαπιαε 26τ Π νετίτείεηπεη Απ- 
ΏΒΊΠΠΘ. --- παρὰ ναῦφιν νοη ἆθῃ 
ΦοἩ1 {6η Ὦσ6τ, 

806. αἴ κ᾿ ἐθέλῃσι: ποζα ὨΒοΝ 
ἀνέστη 806 εἶπ ΤηβπΙζῖν, πο µώχε- 
σθαι νοτεοΏνγθρί. -- ἐγώ γε 1ο] 
ψΘΏΙσΒΤΘΊΑ. 

80ή -- 4 690. φεύξομαι πας Ῥεσ- 
εὔπ]ίεπετι ΟΡΙεΚκῦ (μὶν) απά Οτίς- 
ῬθβΏίταπηππσ τη]ῦ ἐκ, πο Ρ Τ14. 

808. Ὑσ. Ν 486. ἤ κε -- ἤ κε: 
Ῥατοαίακ{]ήροπο Ὀϊρ]απκίϊν- 
εἂ πα Ζαν Απεζημιαησ ἆθβ 6εάα- 
χθηβ: πο αποΏ ἆετ Απβσαησ 5εῖη 
χηῦσε: Ζα 4 410. Χ 2608: ἆετ ετεῖθ 
πι Κοπ]. ἄετ Ετψατίιπο, ἆθχ 2πεῖια 
πα Ορίαν, πγοῖ] ἆῑς ]εῦρτετο ΜΟσ]ο]ι- 
Καῖῦ Ἠτῃ ἀῑε ογνγπδομ{ε 1: απάετῃ- 
ξα]]15 πιδσς Ίο] εἴπεῃ στο/[εεη β]6ρ 
ἀανοπίτασθη: Ζα Ρ 506. 

809. ξυνὸς ᾿Ενυάλιος: να]. Ζ 889 
νίκη δ᾽ ἐπαμείβεται ἄνδρας, ᾱ. Ἱ. 
4ει Κτιεσεσοίῦ σο]λῦτο πηῖοιο αβ- 
ΒΟΠ]Ιε(Β11οΏ αἴπεν Ρατίαϊ απ, νοτ]αΙπέ 
ἀἆαμει ἀεπ Ῥιεσ Ῥα]ά ἀϊθβετ Ῥα]ά 
Ίεπετ; ἆαπετ ϐ6Υ ἀλλοπρόσαλλος Ε; 
851 ἸαΙ[εῦ. --- παί τε απάᾷ 8ποΠ, 
παί Ζα πτανέοντα, Εατίο, {ασ (νρ]. 
Ζ 409): ἆθτ 8οΠοἩ ἴπι Βεστίῇ 1 
(ἀεπ Εἰεϊπά) πα οι]6σθῃ. --- κατέκτα 
ΘΠΟΠΙΙΒΟἨΘΥ ΑοΟ5Γ. 

910 6 549. 

811. ἐκ -- φρένας εἴλετο: τα Ζ 
254, [Απ]απρ.] 

814. Ὑπ]. Η 880. Σ 998.- -ἀχαιοί 
ἀἱο Ἰγτπιάοπεπ, τρ]. 828. 8565. 

Υ. 916-- 566. Αοβι]]ς ΊΓο]- 
ΚΙασθ ππι Ραΐτοκ]ος απᾷ ἆῑςα 
ῬΏθβοτρπαπο ἆθτ Ἰ,οῖσο]ο. 

915. Ὑρ]. 964 { Πάτρομλον σα 
ἀνεστενάχοντο: ναι. Ὁ 911, πι 
γοῶντες, ψ]θι 467. Ὠϊο Ῥοεπο Ππαεῦ 
πι Ζ6]6 4θβ Αο1]] 5ἰαξῦ, πνο]μῖη ἀῑθ 
Ἠεῖοπε ταϊζ]ειγγθῖ]ο σορταςε]έ πα; 
ν6]. 981 Π. [Απ]απο.] 

816 -- Ψ 17. Ὑρ]ι. Χ4δ80.  τ8θ. 
Τ4π. 61. ἐξῆρχε γόοιο: σα 61. 

δ1τ--- Ὅ 18. ἐπ᾽ πα θέμενος ππᾷ 
ΥΟη Ῥείάεη αρλᾶησὶσ στήΘεσσιν. --- 
ἀνδροφόνους: τα]. ϱ 4π9. 



118 18. ΙΛΙΑΔΟΣ Σ. 

πυκνὰ µάλα στενάχων ὥς τε Λὶς ἠυγένειος, 
ον σα, 5’ «σι Α ῃ 2 { ς / 2 ᾧὦ ῥά 8’ ὑπὸ σκύµνους ἐλαφηβόλος ἁρπάσῃ ἀνὴρ 

. ’ 2 / 

ὕλης ἐκ πυκινῆς' ὃ δέ τ΄ ἄχνυται ὕστερος ἐλθών. 3890 

πολλὰ δέ τ᾽ ἄγκε ἐπῆλθε μετ ἀνέρος ἴχνι ἐρευνῶν. 
εἴ ποθεν ἐξεύροι' μµάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ" 

ὡς ὁ βαρὺ στενάχων μετεφώνεε ἸΜυρμιδόνεσσιν' 
»ῶ πύόποι, ἡ ῥ) ἅλιον ἔπος ἔκβαλον ἥματι κείνω. 

Βαρσύνων ἤρωα Μενοίτιον ἐν μεγάροισιν" 506 

φῆν δέ οἳ εἰς Ὀπόεντα περικλυτὸν υἱὸν ἀπάξειν 

Ἴλιον ἐκπέρόαντα Λαχόντα τε Ληίδος αἶδαν. 

ϱλΛλ᾽ οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾶ" 
ἄμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ἐρεῦσαι 

αὐτοῦ ἐνὶ Τρούῃ. ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ νοστήσδαντα 980 
δέξεται ἐν µεγάροισι γέρων ἱππηλάτα ΙΠηλεὺς 

οὐδὲ Θέτις µήτηρ. ἆλλ᾽ αὐτοῦ γαΐα καθέξει. 

918. Ετείος Ηειηϊα[ϊο]ι -- ὦ 411, 
Ζνγειζεβ -- Ο 9τ5. Ῥ 109. Λίς τοπ 
46τ Ἠὄνπα, π1εθ Ρ 198 Λέων. 

919. ῥα πᾶπι]1ο]ᾗ. -- ὑπό τα 
ἁρπάσῃ: π6Ιπι]161, η ΑὈπγεεημείό 
ἀετ Τιοψίη. --- σκύμνους παν 16, 
εΏεπεο ἐλαφηβόλος ἵπ ἄεπι α]]σαπιεῖ- 
Ώθη ΒΙΠΠΘ 28ςετχ. 

950. ὕλης ἐκ πυκινῆς, εἶπ ΡΙοΚ1εΒ, 
νο 48 Τναςεν ἆετ Τ,ὔπ]π. --- ὕστε- 
ρος 5ρᾶζ6χ, αἱς ει ΏααΏ ΡΘΕΡΟΠΕἨΕΗ, 
ἀθμεχ σΖα ρᾶδ, Ρτάάικα ιν σα ἐλ- 
θών, Ῥε]άες αεπ{μᾶ]{6 ἀ4επ ἄταπᾶ Επ 
ἄχνυται. 

821. μετ Ῥτᾶροξίδοπ σα ἴχνια: 
Ἠϊηίεν ἆ4επ Ώρατεη Ἰεχ, ἆεῃ 
ΡΡΊΤΕΙ παζμπεΠεπᾶ, ἄασα ἀπ απβ- 
{πητεηᾶα Ραχβοίρ ἐ ἐρευνῶν, ἀασεσει 
τ 496 ἴχνι᾽ ἐρευνῶντες. [ΔΑηβαπσ.] 

899. εἴποθεν ἐξεύροι: Ἠ πηπβο]ι- 
ϱαἴᾳ απβ 4επ ἀεάαπκεπ ἆει 1,γιπ. 
ἐξευρίσκω πα Ἠϊ6γ. ποθέν͵ τρ επ ᾷ 
ΨΟἨΘΥ, Υοη ἆαθπι Δπιεσαπσερυιπκό 
εἴπες Βραχ. --- αἱρεῖ, ἀά5 Ριάκοηςβ 
ηαο]Ὦ ἆεπαι Λοτῖςί ΓήἨτὸ αα{ ἆθεπ 990 
Ῥεσεϊο]λπείεπ Ζαϊεραπ]κκέ πατῆο]ς, νο 
ε1ᾳ Ἠεαϊπικε]μτύ παπά ἀῑο Επίάεεκαπσ 
πηΒΟΗ{. 

904. ᾖ ῥα ἴτ8πη 8180. -- ἔκβα- 
λον, νο ὃ 608, εἴ1θί[ς α 18 πηῖζ ἆθπι 
Νοβοπυορτίβ ἀον Ὀπυοκοπποπ]οίθ.--- 
ἤματι κείνω πιχ Ἠΐεν ἵπι Μαπᾶς 

εἶπες Βεάεπάεπ Υοη ἆετ Υεγσαπσει- 
Ἠθῖέ, βοπεῦ πι Μαπᾶφ ἆας Ὠἱο]βετς 
ποη ἆετ Ζαἵµ ἆετ σεγαᾶε αιζάμ]ζεπ 
ῬεφεὈεπλεῖθ. 

896. θαρσύνων ἆε οουπαία: 1πᾷ επι 
1οη σα Ῥεταπῖίσεη απς]{ε, --- ἐν 
μεγάροισιν 4ε5 Ρε]εας: νρ]. 4 πθ5 8. 

8ρ6. Ὀπόεντα: τα Β ὅ8Ι, ἀαι Ἠαῖ- 
πια ἀε9 Ῥαΐτοκ]ος: τρ]. δα. 
ἀπάξειν ᾳατσκοτίησεπ. ΌἨα[ς 
ΑΕΠΙ] τον Ττο]α 5ε]θρεί {α]]οη ντετᾶς, 
στυ{[είο εν ἀατιαὶς αἱξο ποοἩ πΙοΠί: 
ϱ5 πη]τὰ τοταιερεεείζί, ἆαίς 1Ἠπι 
Τμείας ἄθεγ εαῖπ (ἀ:θβοΏῖοῖς ατεῦ ερᾶ- 
ἴοτ Μιει]ππσ πιασομίαο,. ὮὈϊ6 Ίπι 
τοη ἀθτεε]θεη σορεῴεπα Απάεαίππς 
νοη ἀθπι Ῥενογεεπεπάεπ Τοᾶς ἆθε 
Ῥαίΐτοκ]ος αὖΌει ὅ 9 ΠΒ. παχ 5ο πῃπ- 
Ῥδβίίπιπαξ, ἆαίε ου τοη ἆθπι π]τ]κ- 
Ἠσπεν Εππίν ος ἀετεε] θε σ]οΙομ νο] 
Ἀρεγταδομό νγετάεη Κοππίθ. 

80τ. Ἠτείεβ ἨΗοπιαΏεἩ - Β 118. 
2868. ΕΤ16. 120, ππεϊῖες: ν6]. εβ0. 
ν 1598. αἶσαν ἀ4επ σορϊμτοπάθῃ 
ΑπίσαΙ]. 

998. Ὑσι. Κ 1048. οὐ πὶξ Καοᾖ- 
ἀκαο]ς σογαηρεείο]]. 

929, γαΐαν ἐρεῦσαι: γρ]. 4 994. 
580. αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ Ξ- Β οὓπ. 

Τ' 550. --- οὐδ᾽ ἐμέ πε Ίπε φιᾶεπι. 
νοστήσαντα δέξεται: σα 60. 

8899. γαῖα καθέξει: Ζα Β 699. 

-ᾱ- 



η, 
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νῦν δ᾽, ἐπεὶ οὖν, ΠάτροκΛε, σεῦ ὕστερος εἶμ᾽ ὑπὸ γαῖαν, 
” Ν Ρα ’ 26 2 {1582 2 . οὔ σε πρὶν κτεριῶ, πρίν γ᾿ Ἕκτορος ἐνθάδ᾽ ἐνεῖκαι 

τεύχεα καὶ κεφαλήν, μεγαθύμου σοῖο φονῇῆος' 9896 

δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσω 
Τρώων ἀγλαὰ τέκνα, σέθεν κταμένοιο χολωθεί. 

τόφρα δέ µοι παρὰ νηυσὶ κορῶωνίσι κείσεαι αὔτως. 

ἀμφὶ δὲ σὲ Τρωαὶ καὶ «4αρδανίδες βαδύκολποι 
κλαύσονται νύκτας τε καὶ ἥματα δάκρυ χέουσαι, 940 

τὰς αὐτοὶ καμόµεσθα βίηφί τε δουρύ τε μακρῶ. 
πιείρας πέρΏοντε πόλεις µερόπων ἀνθρώπων." 

ὣς εἰπὼν ἑτάροιδυν ἐκέκλετο δῖος ᾽άχιλλεὺς 

ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα µέγαν, ὄφρα τάχιστα 
ΠάτροκΛλον Λούσειαν ἄπο βρότον αἱματόεντα. 945 

οἳ δὲ Λοετροχόον τρίποδ᾽ ἵσταδαν ἐν πυρὶ κηλέω, 
ον ο 

ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ ἔχεαν, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες" 

γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, Θέρμετο ὃ) ὕδωρ. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῶ, 
/ ο) καὶ τότε δὴ Λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν Λίπ᾿᾽ ἑλαίω. 9560 

ἐν δ᾽ ὠτειλὰς πλῆδαν ἀλείφατος ἐννεώροιο. 
ἐν λεχέεσσι δὲ Βέντες ἑανῶ Λιτὶ κάλυψαν 

888. εἶμ᾽ ὑπὸ γαῖαν: νρ]. Ζ 19. 
υ 81. 

886. τεύχεα ταῖς ΄Έκτορος: π8ς] 
ἀϊθεοχ Βοαπειομητπσ εο]]{6 πο σ]αιι- 
Ῥεη, ἀἆαί[ς ΑοΠ1]] πΙο]ίβ ἆατοπ (βία, 
ἀα[δ Ἠεκίοι ἀἱο ἆεπι Ραΐτοχκ]ος αὉ- 
5φεπορεπο Πήκίαπςσ αηοε]εσῦ Ἠαζΐε, 
νο]. αΌει 181 {. -- πεφαλήν: 4ἱθβε 
Ώτοίβαπς Εὔ]λτὸ Δο]] ερᾶίετ πο] 
αα5: τοι. Ἡ οἱ. 

896. 98τ -- 3 99. 98. ἀποδειρο- 
τομεῖν βοΏ]ασπίθεη, κφοπ8ῦ νοη 
Τιθτεη. --- σέθεν -- σοῦ. --- Ὠϊθ 
Αιβζήηταησ ἀἴθεθει Απκήπάϊσαπσ: 
ὁ τῇ, Φ 1Το α. 

888. αὔτως 5ο, ππρεείαξεῖ: νρ]. 
ν 981. 4 1989. Εῆτ ἀἱθ Βο νειδρᾶτείθ 
ΈἘμτο ἆει Ῥορίαίίαπσ βο]] ἆῑο 589 Ε, 
νετερτοσμεπο Τοΐεπκ]ασο /Ζαπᾶσηβῦ 
Ἐτααίσ Ὀϊεθεῃ. [Απμαπς.] 

899. ἆμφί Ἰοκαὶ, να]. κ 486. -- 
Τρωαὶ Ὦϊ8 βαΏ ύκολποι: τα 129. 

840. νύχτας Ὦϊ5 δώκρυ Ἰέουσαι 
Ξ- ὁ π4δ. 1 188. 

841. καμόμεσθα πη{ετ ΜῆἨρδα] 
Πηβ ΕΓΠΑΘΥΡΏΕΏ, 50 ας Μεά. παχ 

Ἠϊευ: τσ].ι 190. Ζατ ΡαοΠε Σ 28. --- 
βίηφέ τε δουρί τε: τδι. 1’ 451 βίῃ 
καὶ χερσὶ καὶ ἐγχεῖ. 

949. Ὑρ]. Ῥ 188. ἐκέκλετο πας 
Ῥαΐῦ.:. Ῥοαείαα] σαταξεπᾶ, πῖθ τ 
418. η 386. Χ 449. 

944 --8 454. Χ 449. Φ 40. ἀμφὶ 
πυρί οἰσεπί]οα: τῖπσβαπι 1ΙΠι 
Ἐθταες, ᾱ. 1. Ιππετ]λα]ο ἀθ8 ταπι- 
σεροπάεπ Ἐσθιθτε, τσ]. 548 πῦρ 
άμφεπε. 

846. Ὑρ]. Φ 41. λούσειαν ἄπο πας 
ἀορρε]ίεπι Αοο.: Ζα ΠΠ 667. -- ἄπο 
Ῥί5 αἱματόενταξξ Η 405. π. ΦΨ4ι. 

946 ---548 -- 3' 455 --45τ. [Αῃ- 
Ῥαπσ.] 

9849 -- κ 960. χαΛλκῶ Ξ-- τρίποδι. 
950, Ζπηεῖσες ΗεπιϊεδΙοἩ -- τ 506. 

Λίπ᾽ --- λίπα, οἵπ α]ίετ ειβίαΥΓΤΘΥ 
Ιηβίταπιθηζα]ς, --- Εεἳ, σ]ᾶηπεπᾶα. 

8δ1. ἐννεώροιο πθοιπ]ἁ Ἡτίσθπι 
ᾱ. 1. αἱζετῃ. 

869, Ὑσ]. ὉἩ 39564. λεχέεσσι, Πϊος 
αἱ ΡαταεὈοίζ.---ἑανῶ, Δά]εἷί1ν. --- 
Λιτί εἵα εἰπ{ασῃες ἸεΙπεπεςβ Τποᾗ. 



120 18. ΙΛΙΑΔΟΣ Σ, 

ἐξ πόδας ἓκ κεφαλῆς, καθύπερθε δὲ φάρεῖ Λευκῶ. 
παννύχιοι μὲν ἔπειτα πόδας ταχὺν ἀμφ᾽ ᾽άχιλῆα 

ήυρμιδόνες Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες' 9ῦ5 
[Ζεὺς ὃ᾽ Μρην προδέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε" 
»ἐπρηξας καὶ ἔπειτα, βοῶπις πότνια Μρη. 

ἀνστήσασ᾽ ᾽άχιλῆα πόδας ταχύν' ἦ ῥά νυ σεῖο 
ἐξ αὐτῆς ἐγένοντο κάρη κοµόωντες ᾽άχαιοί” 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Μρη: 960 

»αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες. 

καὶ μὲν δή πού τις μέλλει βροτὸς ἀνδρὶ τελέσσαι, 
ὅς περ Ὀνητός τ᾽ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα µήδεα οἶδεν" 
πῶς δὴ ἐγώ γ’. ἤ φηµι θεάων ἔμμεν ἀρίστη. 

ἀμφότερον, γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις 966 

κέκλημαι. σὺ δὲ πᾶσι μετ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις. 

οὐκ ὄφελον Τρώεσσι κοτεσσαµένη κακὰ ῥάψαι:” 

ὡς οὗ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον"] 

9δ8. ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς: να]. 
1 640. -- φάρεῖὶ Ἱειοπεπίας], 
τρ]. β 99. 

964. Ετεῦες Ἠεπιϊαῆίς]Ὦ -- Η 4Τ6. 
γΡΙ. Σ 816. [Απμαπρ.] 

Ύ. 9ὔ6--568. Ζπιεσερςρτᾶςο]λ 
Ζπ]εοπεπ Ζθ6πβδ παπά Πετα. 

966. Ὑαι. Π 495. [Απμαπσ.] 
963. ἔπρηξας τοῖς Ναεμάταο] Υοι- 

αησεβῦε]]{, τοη οτ/{ο]στείε]ει Τηᾶδις- 
Κεῖζ, Ἠ]εντ πτηδ Ῥατίςο. ἀνστήσασα 
γετραπάεη, π]ε «9 ὅσθ, νρ]. κ 209. 
-- κπαΐ Απο, πρ ΈΒεζαρ απέ ἀῑε 
ΑΤΏβίοΒί; ἔπειτα παῖεῦ απ ἀῑθ νο]]- 
επἀεῦ γοτΠεσεπάε ΤΠαΐρασ]μο Ἠϊη: 
5ο Ἠαδῦ ἀπ ἀεππ αποἩ ἀθίπαῃ Ί1]]απ 
ἀπτολσεεείζί (ες ξετς σοῦτας]μ{) ἆθῃ 
ΑΟΠΙ]] απ{κίε]εη Ζα Ίαββεπ, αἵη Ἠα]Ώ 
ππνή]]1ρου, Ώα]Ώ Ιτοπῖςομοτ Αρτα. --- 
βοῶπις πότνια Ἡρη -- 6 4Τι. 049. 

9ὔ8. ὠνστήσασα, πας 168 8. εκ- 
Ζ8Π]5 140. Ζτατα Απβάταε]ς να]. Β 688 
πεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι --- χωόμενος. --- 
ή ῥώ νυ, νο]. Ἐ 49, ρατΙ[β 3190 
πο Β1, εἶπε εροθίεπάε Έο]σεταιρ 
απβ ἀνστήσασα κτὲ. 

969. σεῖο ἐξ αὐτῆς ἐγένοντο ἆ. Ἱ. 
ἶπά ἀθΐπο Ἰα1ρ]σπεη Ῥθμπε: 8ο ἔγθιι 
βοτσ8έ ἅπ {ὔχ βἶθ. 

960, 961. Ὑρ]. 2α 4 561. ὅ59. 
962, μαίααοἩ, Ζα τὶς βροτός. --- 

μὲν δή {ἄὔτγγαᾶἃχ ἆος]. --- μέλλει 

πηϊετελέσσαι, νσ].246,1άςς ἆπτο]- 
σορᾳεῖζί παθεπ, Ἠαῦ πο] ἆατο]ι- 
5εβεί2ί. τελέσσαι ομπε ΟΡ]εκί να]. 
4 85, σεπιεϊῖηῦ Ιςῦ: βεῖπεπ Ἰλ]]απ, 
4εγ αα{ ἆας Ὑετάετρεπ ἆθβ απάθιπ 
σετιοΒ{εῦ Ιςί: να]. 96Τ. -- βροτὸς 
ἀνδρί ἆ. 1. εἴπ Μεπβεμ ἆθται απάετη 
Ρ6ερεπᾶθεχ, οεἶπο απΠα]]επᾶε ᾖ7τ- 
ΒΕΠΗΠΙΘΗΡΤεΊαΠσ, ὙΨεηπηπ αποἩἈ ἆἀῑε 
πταρτάησ]ομο Βεάεπίαηπρ τοη βρο- 
τός π]ομε ππιεῃτ Ιερ]μαξ επιρέαπ- 
4επ νατάθ, γνβι. Θνητοὶ βροτοί. 
Ὀρτίσεηπς Ῥετειθεῦ ἆετ σαηπε (ς6- 
4αηπκε αεἴπεῃπ Βοβμ]α[ α παιϊπογνίὶ αἄ 
πιαζις νοτ: ζα Ι 655. 

368 -- υ 46. ὃς περ πε]ολοαν 
4οσ]. --- τόσα, Ἠῖθ 161. 

864. πῶς δή, πε χ 281, παῦ οὖν 
ὄφελον 86τ: πῖς βο]]{9 ἆεππ 1ο] 
π]ολἈς, ᾱ. 1. 180 ϱ8 ἀεππ π]ολῦ σαηΣ 
Ἱπ 4εχ Οτάπαπςσ2 --- φημὶ π8πετα -- 
εὔχομαι. 

865. 9606 -- ἆ 60. 61. Ρίο Βίε]]α 
76ἷσί ἀειιζ]ῖο], νγῖθ ἀῑε απαρλονῖβοὮε 
Ῥο2ίεμαπσ νοηπ σύ αιῖ σή ἀεπ ρατα- 
ἰακβοὮ απσοἠρίεη Βαΐσ αιξ ἀπ 
επσεζθ παῖζ ἀεπι γοτπετρεμθπάθη νοτ- 
Ῥιπάεί, ἆ4α]νοι ϱΥ παῖῦ Ίοπθπῃ ΖΥΙΒΕἨΘΏ 
ἀἱο ἄμεάετ ἀεξ Ἠπαρίβαίκπθς οἵπ- 
σοζῆσέ πιεγάεοπ Κοηπῖθ. 

867. κακὰ ῥώψαι, πῖθ γ 118. π 498. 
868. Ὑσι. σα Π 101. -- Ὠϊθεοε 

ο. ο σσ --ὃ ---Ὁ--- 

δις 

ο ιιαβσλώκωςὰς Άν μας 



Ἡφαίστου ὃδ᾽ 

σαπζθ6 υησοβοΠμ]οξίο παπά αη ἀἴθεεγ 
ΦύεΙιο Ῥείτεπιάεπάε ΖψιεσεερτᾶοὮ 
ΖΨΙΑΟΠΕΠ 27618 ππᾶ Ἠετεο Ὀοτπ]{, 
πιο 168 παπά. 196 8. ααξ ἆετ ἆθν 
Γγὔπετεη Ετζμ]απς πΙάετερτεσ]ει- 
ἄεη Ὑοναπεβείταπς, ἀαίς Ζοτς νγᾶ]- 
τεπᾷ ἆετ Ῥεπάσηρ ἆετ Γτς ζα ΑοΠ1]] 
1οἩ Ὀετεῖός αα{ ἀεπι ΟΙγπιρ Ὀείαῃ- 
ἀεπ Ἠαβρςα, πᾶλπτοπά ας πας] Ρ ὅ95 Π. 
β1οῖ ποςῦ αα{ ἆαεπι Τά Ῥείαπά απά 
εεἶπο Ἠήοκ]κεἩτ ζαπι ΟΊ]σπιρ ὂας ]είσῦ 
πΙοΏί Ὀετιοπίεῦ 1εῦ. 

Υ. 969---590. Τποεἰ15᾽ Ἑπιρίαπς 
Ίτπ Ῥα]αφκίε ἆθεβ ἨΗερ]λᾶβίος 
ἆατοὮι Οπατῖς. 

869. δόµον απῖ ἆεπι ΟΊγπιρ: να]. 
148. [Απ]απᾳ.] 

8Τ0. ἀστερόεντα Ὀδρδίθνπ{, τοη 
εἴετπᾶμη]Ιεπεη Ὑοδτσίεταπσεη: Ζα Π 
τα -- ἀθανώτοισιν Και Εῆτ ἆθα- 
νάτων δόµοις: 7α Ρ 51. Ζτατ Βασμο 
4 606 8. 

δτ1. χάΛκεο»: νο]. η 86 χάλκεοι 
μὲν γὰρ τοῖχοι ἐληλέδατ᾽ ἔνθα καὶ 
ἔνθα νοπα Ῥα]αβίο ες Α]κίποος; ἀῑθ 
Κππεῦ ἆθς πτκ]σμοη ουσια Ῥο- 
Ἐ]εϊάείε αῑε Ἠ/άπᾶς πγεπϊσεύεης ταῖῦ 
ῬτοππεῦΏ]εο]. ν 

8τ9. τὸν δ᾽ εὗρ᾽: ἆ. Ἱ. αἷβ εἷθ 
Καπι, νατ ϱν ἵπ ἄετ Ὀεζειοπηείει 
Ὑμ/αίβε ὈεβοιᾶΓΗρί: νσ]. ε 8. -- οι 
ἄεπ ἀτεῖ Ῥατύιοῖρίεν επμᾶ]ή ἔλισ- 
σόμενον ἆας εἰσεπί]ῆεμε Ἐτάςϊκαῦ α 
τόν, ἱδρώοντα εἶπο ἀϊθεθτα ππίεγ- 
σροτἀπεῖο Βθβίπππιππσ ππὰ σπεύ- 
δοντα σα Ῥοϊάεπ ἀῑθ Εντ κ]ἄταπρ. ἔλισ- 
σόµενον 19 παῖζ ΈΒεζαρ απέ κυλλοπο- 
δίων σεπΒλ]ς: βἶοἩ Ἠῑπ ππᾶ Πεν 
πΙηθαπά. -- φύσας: 468 Β, 

18. ΙΛΙΑΔΟΣ Σ. 121 

ἵκανε δόµον Θέτις ἀργυρόπεξα 
ἄφθιτον ἀστερόεντα, µεταπρεπέ ἀθανάτοισιν, 
χάλκεον. ὃν ὁ αὐτὸς ποιήσατο κυλλοποδίων. 
τὸν δ᾽ εὗρ᾽ ἱδρώοντα ἑλισσόμενον περὶ φύσας. 
σπεύδοντα' τρίποδας γὰρ ἐείκοσι πάντας ἔτευχεν 

ἑστάμεναι περὶ τοῖχον ἐυσταθέος µεγάροιο᾿ 

χούσεα δέ σφ᾽ ὑπὸ κύκλα ἑκάστω πυθμένι 9ῆκεν, 
ὄφρα οὗ αὐτόματοι θεῖον δυσαίατ᾽ ἀγῶνα 

ἠδ᾽ αὖτις πρὸς δῶμα νεοίατο, θαῦμα ἰδέσθαι. 
οἳ ὃ᾽ ἦ τοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος. οὔατα δ᾽ οὔ πω 
δαιδάλεα προσέκειτο" τά ῥ) ἤρτυε. κόπτε δὲ δεσμούς. 

9τ0 

δτδ 

8τ8δ. σπεύδοντα Ίπι Ἐ1ΐει ἆετ 
Ατοοσιί: νβ]. 419. -- πάντας πι 
σαη26Ἡ. -- ἔτευχεν Ίπιρετξ: παν 
ῬεεοπᾶξΗσῦ Ζα τεχ{ετίσεῃ. 

8Τ4. περὶ τοῖχον, ψιε η 96, τ1ησβ 
η ἀ4ει απά Ἠϊπ. -- µεγάροιο 
4ες Ἠερ]μᾶβίοβ. ΏαπαςἩ γαχθη 8ἶθ 
εἰσεπ{]οἨ Ζαπι Βεμπιποκ ἄετ Ηα]]α 
4εξ Περηᾶφίοςεε]ρεῦ Ῥοδτηπαιῦ, ποσα 
ἄαππ ἀαξ Εοἰσεπάς ας Ὀδεεμτάπκε- 
4ετ ἄεσεπεαί” ἴτην: ἀοσο] Ἠαθίο εν 
εἴθ 8ο αἰησετίσβ{εῦ, ἆα[β βΕἴο αποἢ 
1η ἆεπι Ῥα]αεῦ ἆθςβ Ζεπε γετηπεπάεῦ 
πετάει Κοππίεη. 

86. ὑπό τα θῆκεν, ππᾶὰ ἆβποι 
αὈηᾶπσῖσ πυθμένι, ἄβσεσοηπ αἰπά 
άτε Ῥαάνο σφί ππά ἆασα αρροβ]ζῖν 
ἑκάστω πας] Ατὸ ἀεΒ ἀαΐῦ. οοπιπηοᾶ 
τηῖξ ἄθτη ἄαπζθη νετΌιπᾶεη. πυθµήν 
180 Επ[ς οἆετ Φ0ᾷΐ76. Ἠδάςαι (36- 
τἍζεη απζετζαδείσεη σαχ α)0ρΗ ὅπ]- 
Ἐϊδομεν εΏταποΠμ. Ὑσ]. ὃ 181 τά- 
Λλαρον ὑπόκυμλον. 

3τ6. οἱ 1Ἀπῃ, --- αὐτόματοι εε]οεῦ- 
Ῥεπερί, αας εἶσπετ Βεπεσιαησ: 
νο]. ἀῑε ἈΠπ]σπεηπ Κππεῦπετκε 4εβ 
6οὔῦΐίος 417. 469. η 9ὔ Π. --- θεῖον 
ἀγῶνα, νρβ]. Η 298, Ὑα6γεαπιπι]πηρε- 
ρ]αίΣ αν ἀδίίον, ἄει ἀδζζετβαα] 
Ίπ Ρα]αεῦ ἄες; Ζειβ. 

88. τόσσον μέν Αάν. βοπο1Ιῦ 
7181, εταἈ]ῦ 8εἶπθ σοηπαπετο Ἐε- 
νύταππης ἄπτοἩ. ἄεη Ῥεβομτήπ]κει- 
ἆεπ ἄεσεηκαΐ; οὕατα ὃ᾽ κτὲ., πῖε 
Χ 522. Φ 4ὔ4: 7α 4 190 παπά Μ141. 

89. προσέπειτο παν Ἠ]ετ, αἱ] 
Ἐ]αβαΡί. Ρᾶξε.Ζᾳ προστίθηµε: πΆσθΠ 
απσθβοῖσ{. -- ἤρτυε παχ Ῥεβομᾶ{- 
σι απζι{ἤσθη. -- πόπτε δὲ δε- 
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ὄφρ᾽ ὅ γε ταῦτ᾽ ἐπονεῖτο ἰδυύῃσι πραπίδεσσιν. 

18. ΙΔΙΑΔΟΣ Σ. 

880 

τόφρα οἳ ἐγγύθεν ἦλθε θεά. Θέτις ἀργυρόπεζα. 

τὴν δὲ ἴδε προμολοῦσα Χάρις Λιπαροκρήδεµνος 
καλή. τὴν ὤπυιε περικλυτὺς ἀμφιγυπεις' 

ἔν τ᾽ ἄρα οἳ φῦ χειρί, ἔπος τ ἔφατ) ὅκ τ᾽ ὀνόμαξεν' 
τίπτε, Θεέτι τανύπεπλε. κάνεις ἡμέτερον δῶ 986 

αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι δαμίζεις. 
ἆλλ᾽ ἔπεο προτέρω. ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω." 

ὡς ἄρα φωώνήσασα πρόσω ἄγε δῖα θεάων. 
τὴν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπὶ Ῥρόνου ἀργυροήλου 
καλοῦ δαιδαλέου" ὑπὺ δὲ Βρῆνυς ποσὶν ἠεν' 990 

κέκλετο ὃ᾽ Ἡφαιστον κλυτοτέχνην εἶπέ τε μῦθον' 

»»Ἠφαιστε. πρόμολ᾽ ὧδε' Θέτις νύ τι σεῖο χατίξει.« 

τὴν ὃδ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις' 

αν 2 

»ἠ ῥά νύ µοι δεινή τε καὶ αἰδοίῃη δεὺς ἔνδον. 
᾿ ἐσόωσ), ὅτε μ᾿ ἄλγος ἀφίκετο τῆλε πεσόντα 996 

αητρὺς ἐμῆς ἰότητι κυνώπιδος, ἤ μ ἐθδέλησεν 

σμοὺς -- 9 214, οἹήαεῖκοε] σθεΏε]]έ 
σα ἀθπι Ψοτπεγσεπεπάεη, 1π ἆθπι 
ΦΙΠπ6 αἶπετ πτετσεοτάπείεη Β6- 
εΜήπιππαπσ: Ιπάεπι ος ἈΙείθ οεχ 
ΦΩῇο εομπιεάείε, Ζατ Βε[εεᾶσαπς 
ἄεν Ἠεπκε]. 

880. ἠδυίησι πραπίδεσσιν τι] 
ΚαπβῦκίπηϊΙσεν ἀεάαπΚθεςἾ, πασ 
νοηπ Ηερ]μᾶξίος: σζᾶ ά 008. 

881. οἱ ᾱ. 1. 5εῖπεπι Ἠαπεα. Ώδηππ 
ΤΠες Κοπιπης πΙοπῦ Ζα 1Πτη Ἰπ ἀῑθ 
ἨΓετκείαῖ. [Απμαπς.] 

882. προμολοῦσα, πῖε ὃ 95, 818 
ἀεπι Ἠαιεθ. -- Ἆάρις ἀἴθ Ῥρετ- 
φοπΙβΖϊ6ιίε Απηπιαζ, πῖθ 5ἱθ 4η 
Καπεύπεικεπ σοετή]Ἠπις πυτάε, να]. 
3 198 χάρις ἀπελάμπετο πολλή, 180 
Ἠ1θυ. αἰπηταῖοἩ ἆθπι Ηερ]μᾶρίος σαχ 
επιαβ]Ιη σοσθραῃ, πᾶλτεπα ἵπ ἆθτ 
0ἀγβεεο 8 267 Π. ΑρητοάΙθ 5εῖπθ 
αξδίτπ 160. --- Λιπαροκρήδεµνος πΣ 
Ἠϊετ: σα 5 194. 

985. ἀμφιγυήεις (ἀμφὶ παπά γυῖον) 
μἐγίπι(ε αφἰ[ίθιις γα σ]ιῖες ὑπιδέγισίιις, 
46ν ατπικτᾶ ἔίᾳσο Ὑετ]κπηεϊβίετ. 

9884. Ὑρ]. σα Ζ 2ὔ8. 
9886 -- 454. Θέτι πας σεἀεπηίοτ 

Ἐπάακί]ρο. --- τανύπεπλε εἰσεπ{Πςοὴ: 
της εἴταβ οοβραπηὔθιη Β6ρ]ο8, 18 
ἀἷο Ἀ]ίερίοπ στιοςμῖβδο]λοαπ Γεπκπιᾶ]θχ 

ἀἱε ἀεγᾶπάετ Κπαρρ απᾷ {α]{επ]ος 
πεἱᾳεηπ: πας Κπαρρ απ]1εσεπάθπι 
ἀεπαπἀε. [Αημαπσ.] 

986 -- 406. ε 88. αἰδοίη τε φίλη 
τε αοΠζιησαπετῦ ππᾶ σε]1τεῦί, 
αρροβῖαν ζαᾳπι ΒαΏ]. 1π [κάνεις. --- 
γὲ μέν: Ζα Β πθδ. 

88Η -- ε 91. ἔπεο Ἐοπιπι πα1ῦ. --- 
προτέρω πεϊίετ τοτπᾶτίς, ἆ. 1. 
ἵπ ᾳᾳ5 Ιππετο ἀε5 Ηααςος, ἆθβ µέγα- 
ϱο», πε 1Ι 199. 

889. Ετείος Ηεπι]κίῖο] -- Ε 86, 
2Υ61Ιί6Β «ᾱ- η 169. η 814. 906. 
θθθα 191. απ οἱο οι 

Υ, 991-451. ΟΠπατῖς ταξὺ Ἡε- 
Ῥπᾶβδίος απ5δ ει ετκείαζ, 

899. ὧδε 8ο, Τοπ εἴπεπι οαἶπ]ᾶ- 
ἀεπάσῃ θείας Ὀδσ]εΙθεί, γης ϱ ὔ44, 
ππαοΏέ αἱ Αα ζογάθταηςσ ἀγιπσοπᾶετ 
οὔπα ἵπ ἆθπι ΒΙΠΠΘ 6ΊΠ6β "ΠΠΥΘΥ- 
ν;θΙ]{ϱ). ---τι σεῖο χατίζει ᾱ. 1. παῦ 
εἶπ Απ]ίεσεπ απ ἀἰςΝ. [Απ]πης.] 

894. ή ῥά νυ, 7α 958, ἵταιπ (61) 
18 Ἠπη. --- δεινή τε καὶ αἰδοίη: 
νρ]. Γ 119. 

896. Ἐϊπο Ἀπᾶοτο Ετζάλ]απρ νοη 
εἴπθπα 5οἶομεν Έα] 4 590 ΠΒ, [Αδι- 
Ἀαπα.] 

896. κυνώπιδος, τοῦ ἆθι 16Ώ]οβθι 



19. ΙΛΙΑΔΟΣ Σ, 128 

πρύψαι χωλὸν ἐόντα' τότ᾽ ἂν πάθον ἄλγεα θυμῶ, 

εἰ µή μ᾿ Εὐρυνόμη τε Θέτις 9᾽ ὑπεδέξατο κόλπω, 
Εὐρυνόμη θυγάτηρ ἀφορρόου ᾿Φκεανοῖο. 
τῇσι παρ᾽ εὐνάετες χόάλκευον δαίδαλα πολλά. 400 

/ / 2 [κά / / 

πύρπας τε γναμπτάς 9΄ ἕλικας κάλυκάς τε καὶ ὅρμους. 
3 - αν Δ λ ο 2 ω 

ἐν σπῆι γλαφυρῷ, περὶ δὲ ῥόος Ἰκεανοῖο 

ἀφρῶ μορμύρῶν ῥέεν ἄσπετος' οὐδέ τις ἄλλος 
ᾖδεεν οὔτε δεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων. 

ἀλλὰ Θέτις τε καὶ Εὐρυνόμη ἴσαν, αἵ µε σάωσαν. 4056 

} νῦν ἡμέτερον δόµον ἴκει' τῷ µε µάλα χρεὼ 
/ / / / ’ 

πάντα Θετι καλλιπλοκάμω ζωάγρια τίνειν. 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν οἳ παράθες ξεινήια καλά. 

ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ φύσας ἀποθείομαι ὅπλα τε πάντα." 

ᾖ καὶ ἀπ᾿ ἀκμοθέτοιο πέλῶρ αἴητον ἀνέστη 

Μαἱΐοτ, ετ]άαδετό ἵπ ἆθια {ο]σεπάεπ 
Ἠε]αγεαίσο. 

89Τ. κρύψφαι νετΏεισεη γοτ ἆθῃ 
Ῥμοκεπ ἆαι Ὀπειορ]οἨθῃ. ---πάθον 
ὄλγεα θυμῷ μ4ρ]ι Ποσο. ος. 

998. Ἑὐρυνόμη, ο Γειίπα] - 
{απάςα, εἶπθ Μεειαδύδῖα γε Τμε- 
19. --- θέτις 9 ὑπεδέξατο κόλπῳ 
το ο μι, 
499. Ῥθρυνόμη, οἶπθ αιΠα]]οπάς 
Ἐφραπα]ερεῖίς. -- ὠφορρόου παν Ἠϊετ 
ππᾶ υ 65. 

400. χάλκευον η Ἠ16γ. 
401 -- Ἠγπιη. Ιπ επ. 168. πὀρ- 

πας Βραησθπ, πε]ομθ ἀαξ ἄεγαπᾶ 
απ ἆοτ τικ Ζεατηπηοηλμἰο]έθη. --- 
ἔλικας, Ὀτοηζθπθ ΒΈΒτοβοπθηυ 
Βριτα]{οτπι, ἆἀἱδ Ὑῖθ ἆἀἱθ πόρπαι 
εὈεπ/{α]]Ε Ζαπ1 Ζαβαπιπιθηρίθοκεπ 4εβ 
6επαπάθς ἀἰεηόεη παπά ππαμγβοπεῖη- 
Πο] οΏεπ η ἀ46επιςε]ρεῃπ σείτασεη 
ψυχάθεη; γναμπτάς ποᾗμ] σε- 
Ἐτεπιπις, πα] ἀπτοἈ . σεβεμ]οξκίζε 
Κνὔπιτασης 4ε8 Μοία]] ἀνα]λέος Ἠετ- 
σεκ[ε]]ζ. --- κάλυκας εἴη πὶομῖ πᾶλετ 
πα ὮῬθείπιππεπᾶετ Ἰο]ομ[δντηίσετ 
ΒοΏτηποξ, πψογβομεΙπ]Ιο] ερεπ{α]]ε 
Άτα (οναπᾶο σθίτασεη, ὅρμους απ 
ἄεπ Βτδεη ΠεταὈηἈπσεπάο Ἡα]ε- 
Κοεθΐθοηῃ. 

408. ἀφρῷ μορμύρων Ξ ΕΟΟ. 
ὢῷ 905. ἀφρῷ πι βοἩααπι. Κτ. 
Ρ1.:48, 15, 19. 

410 

404. ᾖδεεν, πιεῖπε Απηπεβεπλείς 
Ῥεί Τηο(198. 

406. ἴσαν, πὶο ὃ Ττ25, τοη οἶδα, 
βοπ»δέ τοπ εὖἶμι. 

406. Πϊσκ]κεμν ος ἀεάαπ]θις χα 
894. --- ἡμέτερον ἵπ ἆατ Εαπαϊ]ίθη- 
ϱΏτας]θ. 

40Τ. ζωάγρια παχ Ἠϊθν παπά 8 469, 
ἄασα πάντα 8.5, νο]]. [Αππανσ.] 

409. ὄφρ᾽ ἄν πι Οοπ]. ΑΟΓ., 
Ῥΐ5: σα Η 51. ὠποθείομαι Μεἆ.: 
επι]τ ὈεϊδεΙίο σε]οσί Ἀαῦα. 
Ὀυτίσεπε Ιδί απ΄ ἆἱε6 Βίθ6ΙΙ6 εἶπθς 
ὨπΟ]Ά σὺ μέν 408 σα οιψατεπάθη 
Ζυεϊθεα ραταζαάδοποπ (66άθΒ, νσ]. 
Ῥ το, εἵη παπθεισθοτάπείετ Βαΐσ 
ταῖς ὄφρα σοϊτείθη. 

410. αἴητον παχ Ἰή6χ, γοη ἄημι 
(νβ]. ίω Ο 9569) ο πα [οπᾶ, θἵη 
Αὐὐιυαί, πε]οῃθΒ 1πι ΖβΠΙΙΗΘΙΙ- 
απσθ αἰο]ιό παίέ ἆθπι ΜΙ[ανου]ιἩ] ἐπίς 
Ζ9Ι8οΠ6π ἆθαᾳ ἀϊπποηπ, 5οΝΥπζΠθπ 
Ῥεαϊπεη (411) απά ἆεπι πιᾶομβσει 
Ορετκὂνρες (416), νσ]. 4 600. --- 
πέλωρ Ὀπσείᾶπι οὔει Κοῦο]ὰ, 
νοηπ ἆοτ ΗΔ/[κΠο]]καῖς 5αἴπετ ο]οίοῖι” 
ΒΔ ἆνοπ Ναἰπχσεβείσεη σαπ1ά6Υ- 
Ἰαα{επάεη Ἐγεσλπείππηρς. Ίπι ἄὈτίπει 
166 β8θἶπο Εἶσατ πΠῦ ἀεπ ρτοβεπ 
Ζὔσεη οαἶπθῦ ΠΙΘΠΒΟΒΙΟΠεη ἸΓετ]κ- 
πιθίφέοσς απβσεεία[ζεῦ σεάαοπθ, [Απ- 
βαπσ.] 
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χωλεύων' ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἁραιαί. 

φύσας μέν ῥ) ἀπάνευθε τίθει πυρός. ὅπλα τε πάντα 
Λάρνακ᾽ ἐς ἀργυρέην συλλέξατο. τοῖς ἐπονεῖτο" 

σπόγγω ὃ ἀμφὶ πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖρ) ἀπομόργνυ 
αὐχένα τε στιβαρὸὺν καὶ στήθεα Λαχνήεντα' 415 

δῦ δὲ χιτῶν). ἕλε δὲ σκῆπτρον παχύ. βῆ δὲ θύραζε 
χωλεύων' ὑπὸ ὃδ᾽ ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι 
χούσειαι. ζωῇσι νεήνισιν εἰοικυῖαι. 

τῆς ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσίν. ἐν δὲ καὶ αὐδὴ 
καὶ σθένος. ἀθανότων δὲ 9εῶν ἄπο ἔργα ἴδασιν. 420 

αἳ μὲν ὕπαιθα ἄνακχτος ἐποίπνυον' αὐτὰρ ὁ ἔρρων 
πλησίον, ἔνθα Θέτις περ. ἐπὶ Βρόνου ἵζε φαεινοῦ. 

ἔν τ) ἄρα οἳ φῦ λχειρί, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ ὀνόμαξεν: 
υτίπτε. Θέτι τανύπεπλε. ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ 

2 / / / λ 2/ 7. - αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις. 455 
2 α / : / / λ 2 αὔδα. ὃ τι φρονέεις' τελέσαι δέ µε θυμὸς ἄνωγεν. 

εἰ δύναµαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεδμένον ἐστίν. 

τὸν δ) ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα᾽ 

411 -- Υ 87. ὑπὸ Αάτ. απύεηῃ, 
ῥώοντο: σα 417. 

419. τοῖς ἐπονεῖτο -- π 18, τηῖῦ 
4επεη ες σεατΏεΙῖζεῦ Ἠαΐΐα, ἆαάβ 
Ιπιρετέ. τοπ ἄετ Ώαπεν ἆθ; Ἡαπά- 
Ίππσ Ὦἱβ 7α ἆθπι σεσεηνγᾶτσθη 
ο. πο 6τ απ{πὂτίο. 

414. ἀμφὶ πρόσωπα. ψθ σ 118, 
πα Ὀριάςεη βεΙζθπ ἆθρ ἄος1ςἩῖς, 
ᾱ. 1. ἀἱθ ΊΜαησεπ, οἶπε Ἰοκα]αο Ῥε- 
βΜΙπιππαης περεπ ἆεπι ΟΡ]εκέ χεῖρε: 
νρ]. β 1589. Κ 5Τδ. 

415. Ἐπείες Ἠεπη]είίοι --- 9 196. 
416. παχύ, πει ας Βεῆΐσα. --- 

θύραζε Ἠϊπατς, απε 4ετ ὙΓατκείαϊί 
1η ἄεῃΠ ΜΑπαοσελα], 

417. ὑπό Αάν. ἀβχαπίετ, απῦθχ 
1ητη, γρ]. 451 ὕπαιθα ἄναμτος, 1η- 
ἄθπι οἶθ αἩΏ λείπουν Φθῖΐο βδἶπο ΑΥπΠΙΘ 
αὐΠίσίοη. --- ῥώοντο ἔππηταθ]ἔθη 
Β16Ἠ, --- ἄναμτι ᾱ. 1. ἆθπι Ηθδττδε]ου 
αχ Ῥδϊΐπε. [Απίαπς.] 

418. χρύσειαι απβ ἀο]ὰ σεὈ1]- 
46ἳ, ποζα ἀἆαάβ [ο]πεπάε ζωῇσι --- 
εἰοικυῖαι Ἀᾶν οικηθίν αὐεἉῖ: νρ]. τ 
250 1. Σ 648. 6ὔ49. -- νεήνισιν η 
Ἠϊ6ι παπά η 320. -- εἰοικυῖαι θ6ἶπθ 

παχ Ἠ16χ βἷοὮ Βπάεπᾶρ ππογσαπῖκε]ιθ 
Ῥὴάπηςρ ων ἆες τεφεΙαβ[είπεν 
ἐικυῖαι. 

419. Ααγηάείοα εσρΠΗοαῖναπη. ἐν 
Ζα ἐστὶ: πολἈπᾶ 1ππ6. ᾖΖτατ ΒαςῃΠθ 
νο]. 8 6ὔ6. η οι 

450. σθένος, αἱς Ἐϊσεπεοεμαίξ ὮῬε- 
ἸεὈίετ Ίλεβεπ, ἀῑθ βἶο]ι Ῥείμᾶξιρεπάς 
Κταβ, ἀ4ϊθ αποἩ ἷθ πτα[τ 465 Ἰο]]επς 
νοταπςεείζέ. --- θεῶν ἄπο νοή ἆεπ 
σδτἴτεση πετ (πε Αίπεπθ), σα 
ἔργα: ἸΚαπεϊτοῖσ]ε Ατροϊζοη: νε]. 
ζ 19. 18. ὃ 4ὔΤ ππά υ Τ8 ἔργα δ᾽ 
᾽Αθηναίη δέδαε κπλυτὰ ἐργάζξεσθαι. 

451. ὕπαιθα ταῖῦ 66η. βαιἐνᾶτίς 
απτετ, ᾱ. 1. Ζᾳχ Βθῖθθ ἀθβ Ἠοιγ- 
βομετε, 1η αὐϊθπεπα: νε]. 41Τ. 
ἐποίπννον: τα ἁ 600. --- ἔρρων η 
ἄεπι Νερεπρερη ες Μήμεε]ρεν: 
Ζα ϐ 999. 

Υ. 499--46Ί. Ἡερ]αᾶβπίοςρ παπά 
Τηοδί1ς. 

452. ἔνθα πηῦ περ 6Όθη 41η, 
πο, βο. ἷζε. 

4259---425 -- 984---.586. 
406. 4ΡΠ Ξ- ε 89. 90. 5 195. 1960. 
408 - 4 415. 
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»Ἠφαιστ᾽, ἦ ἄρα δή τις, ὅσαι Δεαί εἰσ᾽ ἐν Ὀλύμπω, 

τοσσάδ᾽ ἐνὶ φρεσὶν ᾖσιν ἀνέσχετο κήδεα λυγρά, 450 

ὕσσ᾽ ἐμοὶ ἐκ πασέων Κρονίδης Ζεὺς ὤλγε᾽ ἔδωκεν; 
ἐκ μέν μ᾿ ἀλλάων ἁλιάων ἀνδρὶ δάµασσεν, 
Αἰακίδῃ Πηλῆι,. καὶ ἔτλην ἀνέρος. εὐνὴν 

πολλὰ μάλ’᾽ οὐκ ἐθέλουσα: ὁ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῶ 
κεῖται ἐνὶ µεγάροις ἀρημένος' ἄλλα δέ µοι νῦν' 456 

ϱ) 2 / νο» / / 

υἱἷον ἔπεί µοι δῶκε γενεσθαι τὲ τραφέμεν τε, 
3 ς / ς 2 32 2/ αν, ο) 

ἔξοχον ἡρώων: ὁ ὃδ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἴσος 
λ λ 2 ἡ / λ ξν ο 3 ω 

τὸν μὲν ἐγὼ Ὀρέψασα, φυτὸν ὣς γουνῶ ἁλωῆς, 
Δ 2 {κ / ”/ 2/ 

νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορῶνίσιν Ίλιον εἴσω 

Τρωσὶ µαχησόμενον, τὸν δ᾽ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις 440 

οἴκαδε νοστήσαντα. δόµον Πηλήιον εἴσω. 
2 / / Δ ς -ν / 3 / 

ὄφρα δέ µοι ζώει καὶ ὃρᾷ φάος ἠελίοιο» 

ἄχνυται., οὐδέ τί οἳ δύναµαι χραισμῆσαι ἰοῦσα. 
; ει 2 ων / 21 τς 2 .ν 

κούρην., ἣν ἄρα οὗ γέρας ἔξελον υἱες ᾽άχαιῶν, 
ν δι 2 ον. [κά / 2 / 

την ἄψ εκ χειρῶν ἔλετο κρείων ΄4γαμεμνῶν. 446 

ἦ τοι ὁ τῆς ἀχέων φρένας ἔφθιεν' αὐτὰρ ᾽4χαιοὺς 

ΤΊρῶες ἐπὶ πρύμνησιν ἐείλεον, οὐδὲ Δύραξε 

459. ἡ ἄρα: σα ϐΘ 256. -- δή 
ΒοΏοἨῃ. -- ὅσαι --- Ομήμαφι γοη 
αἶϊοι ίπποι ἀἴθ..., ἆοοῖι Ἠαῦ 
ἃον Ἐε]α[ίνεαία ἵπ εοἶποι 96] φῶπ- 
ἀϊρ]κειῦ παῄεσια ἸΚοηζεβεῖνο Βθάει- 
ἴαπς. ΓΑημαπᾳ.] 

480. τοσσᾶάδε, ἹΠοτίπ δε ἀῑοδ Β6- 
21επαπς απέ ἀἱθ Ἐθάσπάο 5ο]ῦςέ οπᾷ- 
ἨΔ]ζ6: βδοτίε]ο πῖθ 1ο]Ἡ, παβ 451 
απβσε[άητί νητά. 

481. Ὑσ]. ὃ τ9» {. -- ἐκ πασέων 
σοχ αἶεπ: Κτ. Ρι. 68, 17, 6. -- 
Ζεύς: πας 86 ἆθπ ὔῑξονα Ζ156- 
βομτίερεν πηίτὰ απᾶ 6 60 Ἠθτο Εῆσ 
β10Ἠ 1Π ΑπβρχποἩ ΠΙΠΙΤΩ{, 

482. ἐκ τοῦ ἆοτ Απβναβ!, πο 
9τ0, ἆα1εν παῦ ὀλλάων ἁλιόων --- 
τὶοἩ α]]οῖπ απέετ α]]οπ. -- 
ἁλιάων: 7ὰ 86. --"δάµασσεν πιβο]Ἀίς 
υπ[ετΈμαη, της Ώαΐ. πιο Χ 1Τ6. 

458. ἀνέρος, ηβοΟ] ὦνδρί 485 ταῖῦ 
Ναολμάταςκ νψιεάετπο]: 6ἶἰπθβ 
Ῥ{θτὈ]1οΏθῃ. 

484. πολλὼ μαάλ᾽ 2α οὐκ ἐθέλουσα, 
εἴπ Εερθε]ᾳονῖος πόλλ᾽ ἀέκουσα (4 
851). --- ὃ μέν Ῥϊς ἀρημένος εἶπ 
πηθετρεοχάπεῦθ  ῬρατεηίμεβίβοΏεθ 

Εµεὰ; εν Ἡαιρίβερεηρα[α Ῥεταύῦ 
οα{ξ ἐν μέν Ρἱ8 ἐθέλουσα παπᾶ ἄλλα 
δέ µοι νῦν. 

4856. ἀρημένος ἵπ Ἠῖας παχ Ἠίας, 
επτκτᾶ ζαί, τα γήραϊ Λυγρῷ: Υβ. 
Λ 196. ψ 983, ἄλλα δὲ 5ο. Ζεὺς 
ἄλγεα δῶκεν (481). -- ἄλλα, ἄετ 
Ῥ]ατα]: ἆαῑδ σακᾶπ[ασα ΘοἩίο]εκα] 
465 Βο]μπεβ (486-441) απᾶᾷ κοῖη 
σεσεοππᾶτίίσεν Καπππιεγ (442 Β). 

456. δῶκε Ζεπ8. -- γενέσθαι τρα- 
φέµεν τε -- Η 199. γ 28. 

451-449 --- 56--63. ἰοῦσα, ππε]- 
οἷἵιες 62 ἀπτοι ἆεπ Ζπβαπιππεημαπς 
ποπ πιοβνιετς 156, Ἠαῦ Ἠει 445 
Καῖπα χθομίε Βοβίεπαπρ. 

444. 4450 -- ΙΠ 56. 8. ΕΑπίιαπς]. 

446. τῆς Κατβα]εχ ἄθπ. ᾗα ἀχέων. 
-- φρένας ἔφθιεν, 8ο πχ Ἠ1ου, 
βοπεῦ κῖρ φθινύθειν, πο 4 491. 
ἔφθιεν, ἀῑεθ Ῥοτπι ηασ Ἠϊ6υ, ΙΠΙΡΕΥΕ. 
Ραχα]1ε] ἄειι {οἱσεπάεῃ α]οὶο]νσοῖ- 
[σετ ἐείλεον. 

441. ἐπὶ πρύμνῃσιν ἐείλεον: τα 
4 409. ----Δύραζε πθτααβ, απδ ἆθπι 
Φομ1Πβ]ασατ. 
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εἴων ἐξιέναι. 

18. ΙΛΙΑΔΟΣ Σ 

τὸν δὲ Λίσσοντο γέροντες 
᾽άργείων., καὶ πολλὰ περικλυτὰ δῶρ᾽ ὀνόμαξον" 

ἔνθ᾽ αὐτὸς μὲν ἔπειτ ἠναίνετο Λοιγὸν ἀμῦναι, 450 
αὐτὰρ ὁ Πάτροκλον περὶ μὲν τὰ ἃ τεύχεα ἔσσεν. 

πέµπε δέ µιν πολεμόνδε. πολὺν δ᾽ ἅμα λαὸν ὕπασσεν. 
πᾶν ὃ᾽ ἦμαρ µάρναντο περὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν' 
καί νύ κεν αὐτῆμαρ πόλιν ἔπραθον., εἰ μὴ ᾽ἄπόλλων 
πολλὰ κακὰ ῥέξαντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 405 
ἔκταν᾽ ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκεν. 

τούνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ᾽ ἱκάνομαι, αἴ κ ἐθέλῃσθα 
[με] 2 ο 2 / /΄ 3 ΄ ΔΝ / 

υἱεῖ ἐμῶ ὠκυμόρω δόµεν ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν. 

καὶ καλὰς κνημῖδας, ἐπισφυρίοις ἀραρυίας. 
καὶ δώρηχΥ᾽: 
Τρωσὶ δαµείς. 

εν Δ οὰ ων 2 / λ ο ω 
0 γὰρ ἤν οἱ, ἁπώλεσε πιστὸς ἑταῖρος «460 

ὁ δὲ κεῖται ἐπὶ χθονὶ Βυμὸν ἀχεύων." 
λ 2 ΄ ΜΕ. λ 3 / τὴν ὃ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα περικλυτὺς ἀμφιγυήεις' 

»9άρσει µή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι µελόντων. 

αἲ γάρ µιν Βανότοιο δυσηχέος ὧδε δυναίµην 

νόσφιν ἀποκρύψαι, ὅτε µιν µόρος αἰνὸς ἱκάνοι. 466 

448, τὀν 8 γέροντες --- Ι ὅτ4. --- 
γέροντες: ΑΙ88, Οἄγβεεα», Ῥποῖϊπίς, 

449. περιμλυτὰ δῶρ) ὀνόμαξον: 
να]. Ι 191. ὀνομάζω, πίε Ι 515, 
ρτᾶρηαηί: παπιθεηϐ]ΙοὮ γετΕρτεσΏθῃ, 
πη]ξ σεπΏπεχ Αησαῦε θες ΕΙΠΖεΙπεη. 
Ζαν 8οπε Ι 261 8. 

450. ἔνθα τῇ ἔπειτα: νο]. κ29Τ. 
παν αὐτός Ζα ὠμῦναι. 

451. Πάτροκλον 3ἱ8 σεπιθίπβᾶπιθς 
ΟΠΤῃΠεΚκέ {ᾶτ ἁἀἷε Ῥεϊάεπ {ο]σεπάεπ 
6εᾶςεν νοταησθβ{ε]]{, πια Ιτη ΖΥγε]- 
ἴθπ ἀπτοὮῃ μµίν ΑΠΙΡΕΠΟΙΙΠΙΕΗ. --- 
περὶ 7Ζα ἔσσεν ]16ί5 απ]ο6σθῃ. --- 
Όιε Αγό, ψῖε Ἠῖεν 4ῑοδ Ἐπθεεπάπης 
46 Ῥαΐτο]]οβ ἵπ αππί6ε|Ῥατειπ Ζ- 
ΒΑΙΙΠΙΘΏΗαΠσ πηῖδ ἄοτ (εβεαπά{δεμαξῦ 
(ΒαοἩ ΙΧ) σευτασ]ί ντα, βἴε]ῦ Ίτα 
μπάετβρτποι ταῖς επι πΙτκΙσπεηπ 
γετ]ααί, νρι. Π 1 ἄ. 

405. πᾶν δ᾽ ημαρ, πο 4 692. 
--- περὶ Σμαιῇσι πύλῃσιν: νβ]. Π 
6986 Β, Ῥ 404, Απο ἀϊθεο Αησαῦε 
16 ἀεν Ἑνσράπ]αηπρ ἵπ Π πΙοας επῖ- 
βρτεσπεπά. 

454. ὙβΙ. Π 698 Π. 
400. πολλὰ πανὰ ῥέξαντα: τρ]. 

Π 827 πολέας πεφνύντα. 

456 -- Τ'414. Ζαχ Βασομο Π 849. 
Δ0τ -- Υ 92. ὃ 952. τὰ σὰ γουύ- 

νατα Ἠϊεχ Ζα ἀείπεη Κπῖθεπ). 18 
Ἠεπάππς Επάεῦ εἶομ Ἱπ ἄετ Παρ 
η Ἠ16Υ. -- αἴ πε οὉ είπα. [Απ- 
παηρ.] 

4ὔ8. ἐμῷ πρ ὠκυμόρῳ άπχο 
Ὀγπίσθεθ Ζα νετρίπάθη. -- τρυφά- 
λεια»: σα Ν 580. 

459. Ὑρ]. Ζα ΙΤ 990 Ε, 

460. ὅ, ααξ θώρηχ᾽ Ῥεσϊσ]ο], Ἐε- 
Ιαν: ἆει Πε]αινεαῦᾳ οπ{πᾶ]6 ἆαβ 
Οπ]εκό 3π ἀπώλεσε. [Απ]απρς.] 

461. ὁ δὲ Αολ]. -- κεῖται: νβ]. 
26. 1τ6. --θυμὸν ἀχεύων -- Ε969. 

606. φ 318. 
4635 -- 998. 

468 -- ν 805. π 496. ω 85π. Υᾳ]. 
Τ 92909. [Απμανρ.] 

464. δυσηχέος: 21 Π 443. --- ὧδε 
ϱο ϱεπ1{[5, πηῦ ὡς 466 αἷε: σα Θ 
598. Ν 826. ι 6λδ. 

406. νόσφιν ἀποκρύπτειν {86η 
πετρθχρσθη, ᾱ. Ἱ. 80 ΥΕΙΡΕΙΡΘΗ, 
4α[5 ος ἆαπι Τοὰςθ οηἰβίηρο, --- ὅτε 
πας Ορέα{ῑν [πάνοι πεβειπ ἆθτα Ο}- 

ανν ον 
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ὥς οἳ τεύχεα καλὰ παρέόσεται, οἷά τις αὖτε 
ἀνθρώπων πολέων Δαυμάσσεται, ὕς κεν ἴδηται.' 

ὧς εἰπὼν τὴν μὲν Λίπεν αὐτοῦ. βῆ ὃδ᾽ ἐπὶ φύσας, 
τὰς δ᾽ ἐς πῦρ ἔτρεψε κέλευσέ τε ἐργάζεσθαι. 
φῦδαι δ᾽ ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶσαι ἐφύσων. 4Τ0 

παντοίην εὔπρηστον ἀυτμὴν ἐξανιεῖσαυ, 

ὤλλοτε μὲν σπεύδοντι παρέµµεναι., ἄλλοτε δ᾽ αὖτε, 
ὕππως 'Ἠφαιστός τ᾽ ἐθέλοι καὶ ἔργον ἄνοιτο. 
χαλκὸν ὃδ᾽ ἐν πυρὶ βάλλεν ἀτειρέα κασσίτερόν τὲ 

καὶ χρυσὺν τιμῆντα καὶ ἄργυρον᾽ αὐτὰρ ἔπειτα 4τ5 

Θῆκεν ἐν ἀκμοθέτω µέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρὶ 

ῥαιστῆρα κρατερήν. ἑτέρηφι δὲ γέντο πυράγρην. 
ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε 

πώντοσε δαιδάλλων, περὶ ὃ 

ταν ἆες Ἰ/απδομθε, πε ὦ 4929. µ 
106: Κν. ΡΙ. 54, 14, 9. 

406. παρέσσεται, ναθ 4 218, Επῦ. 
4ετ Ζπβαρε. --- τὶς ΠΙΒΠΟΊΘΥ. --- 
αὖτε Πϊππ1οἀστιαπὴὶ, ἆαππ απς]. 

467. ἀνθρώπων πολέων -- Ξ-ι 9ῦ9ν 
ἄετ Ζ5Π]τοΙόλθ. -- ὃς κεν ἴδη- 
ται ξ | 416. Ῥ 98. 

Υ, 468--617. ΠἩερ]ιᾶφίος {6χ- 
τ1σί τν ΑΟΒΙ1]1 πεαο ἨαΓΕεῃ. 

468. ὡς Ὠϊς αὐτοῦ -- 4999. 864, 
ϱ 9564. 

4609. ἐς πὸρ ἔτρεψε: γρ. 412. --- 
πέλευσέ τε ἐργ., ἆα 5ἷθ, πτ]θ ἀῑθ σο]- 
ἀεπεῃ ΏΙεπετίηπεη 411. Ῥεβεαε]ῦ απά 
ϱε]Ῥεἰᾶπάϊσετ Τά μσ]κοίν {ὰμῖσ 5θ- 
ἀαοπί οἰμὰ. 

4Τ0Ό. ἐν χοάνοισιν παχ Ἠϊθυ, Ιπ 
4ἱε Ῥομπιεισήϊεσε]. -- πᾶσαι 1πι 
σθη7Ζ6Π. [Αηπαηρ.] 

4ΤΙ. παντοίην νητὰ 4Τ9 {,. εικ]ᾶνί, 
-- εὔπρήηστον παν Πε, σπῇσε- 
Ρεμ, βἴατ] αρτή]οπά. -- 
ἐξανίημι πατ Ἠ]εν, απββἴτὂπιθη 
1β886ηἨ. 

419. σπεύδοντι, πεπη ει ος 
ατὈθΙ{εῖθ. --- παρέµµεναι, 18. ἀ6τ 
ΑΓΡεΙοΒί, οσα ἀάδ Βαρ]ε]κῦ Ἰπ ἀεπι 
τοτλοιρομοπᾶθπ Ομήεκέ ἀυτμὴν επῖ- 
Ἠα]ίοη 166: ἀα[β ου 1Ἠ1η Ζα ἄ6- 
Ῥοΐἱε ϱἰᾶπάς, ππι 86ἴπεπι ἘΙίθχ 
επκριθσπεοπά ἆαε Τετ ταβοἩ σα 
{ὔτάετη, 

4τ9. Βαν ἆθεξ πο σπεύδοντι 

αἱ 5 ἄντυγα βάλΛλε φαεινὴν 

παρέμµεναι σα ετψατίεπᾶεη ἀῑγε]κῦει 
εσεπεαίζες μή σπεύδοντι παύεσθαι 
156 4εν ἀεἀαπ]θ, ππι ἆθπι παντοίην 
επίβρτασπεπἆ βᾷχ ἀἱθ νοφολἰθάθποη 
Αείαπίαηπσεηπ ἆεντ Κτα Ῥϊ απ 
σᾶπζ]επεπ Ααπὂτεη Βααπι Ζα 188- 
δεη, Ζπδαπηππεηίααβεπά γετα]]ρεπιεῖ- 
ποχύ: ὕππως, πηῖς Πεταζίνεπι Ορία- 
Ών: πε ]οάθβδπια], 16 παλ ἆθτῃ. 
ΒΙΠπη 4868 (8ησεη: Καντ; εηὐερτεσπεπᾶ 
ἄεπι -Ιεάρεπια]]σεπ Ίππβοπο ἆθβ 
Ἠορ]μᾶεῖος ππᾶά ἆαεπι ὄΖνψεο]ς ἀετ Εὔτ- 
ἀεταπσ ες Ἰετ]κθβ. 

474. ἐν πυρὶ ἆᾱ. 1. ἵπ ἀῑαο απ ἆθπι 
Έσπεν βἴεποπάεπ Βομππε]2{εσε]. 

415. τιμῆντα α38 τιµήεντα: να]. 
1 606. η 110. 

ἀτθ. Ὑμ]. 9 214. 
4Τπ. ῥαιστῆρα παν Π1Υ. 
418. Μιι Πθολί 160 βεῖί Παββδίηρ 

Απ ἆετ {ο]σεπάεηπ ἨΏαταύε]αηπς ἆῑθ 
Καπες ἀεδ Πἱοπίετε σοετή]μπαό, ἀαίς 
6ι ἆῑε Ἠδείαπο παπά παπιεηὔ]οἩ ἄεῃπ 
Βομτ]ά παῖῦ εεἴπεη Καπεἰτεῖομεη Ώατ- 
εὔε]]απσεπ πού Γοτήσ Ῥεβδομτειρέ, 
ΒΟΠάΘΓΏ το Άπβειη Απσεηπ απύετ 
4ει Παπά ἀ46β οἴζθς επἰείεπεπ 18/8{. 

4Τ9. πάντοσε δαιδάλλων, ἨΠΒο] 
α]]επ Ῥαϊζεῃ Ἠ]π Ἱπη) ΚαπβίτεἰοὮ απ1β- 
ατραίζοπᾶ, ἆος] πΙο{ νοπ ἀεπι ΒΠά4ευ- 
βοἨπιποΚ, ἄεσδεπ Ώατείεί]πης οτεῦ 
488 Ῥορίπιιό, πάντοσε, τηϊῦ εσεις 
οαἲ ἆθηπ ταπάεπ Βε]μ]]ά (ἀσπὶς πάν- 
τοσ᾽ ἐίση). 
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τρίπλακα µαρμαρέην. ἐκ δ᾽ ἀργύρεον τελαμῶνα. 

πέντε δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες' αὐτὰρ ἐν αὐτῶ 

ποίει δαίδαλα πολλὰ ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. 

: ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ., ἐν ὃ᾽ οὐρανόν. ἐν δὲ Δάλασσαν 

480. τρίπ]αχα ἀἆτειίαςσὮ, παΙΗΤ- 
βο]ιθΙη]Ιο] νοη αἴποτ ἀτοιζαο] πε- 
σ]]εάετίει ἨαπάνετζῖΘιαης: ἨΠΙΒΠ 
Πηάδί ααξ ἆεπ ἄ]ξεείεπ 1π ἀτίοςπθη- 
Ἰαπά σοαπᾶσπεπ ἈΒτοπσεεοπ]]άεπ 
Ἠάιβς οἵπ Εἰεοηπογπαπιεπί αἱς 
ἨῬαπάνοαιρίθιπης,  Ὀϊεπείεῃπ  π]θ 
Ώπ8 ἀγταῖ Βἰχᾶποη σεβοοΒίεῃ. --- ἐ, 
νῄς 698, νρ]. περὶ 419, απ σάκος 
Ῥεσᾶρ]ιεη: ἆαταῃ, εἰσεη]ίο] Ἡδτ- 
αὉ, πῖο 498, ποσα εἶπ Ύετραπι 
πγῖθ ἐξῆπτε οᾶσι ἔει (Τ' 588) ας βάλλε 
νοτδοηπγεῦὈί. --- τελαμῶνα: 7ᾳ Β 988. 

481. αὐτοῦ ταῖς σάκεος ἀος5 ΒοΠῖ]- 
4ε5 ϱε]οβῦ 1πι ἄεσεπεαίζ 7α ἆθπι 
τοτπεγσεπαπη{οπζαὈε]ιὸτ: ἄντυξ απᾶ 
τελαμών. -- ἐν αὐτῷ απ εε]Ώῖ- 
σεπι, ααξ ἆετ Ἀπίδετεπ ΟΡεγβᾶσμε. 
-- Νασῑι Υ 968 Π. πᾶτεη γοη ἆεπ 
ὃ πτύχες, Μεία]]εοπΙομίθεπ οἆθτ 
Ῥ]αίίοηἨ, ἀῑε Ῥείάεπ οΏειβῦεη Άπ5 
Έα (ΒΏτοπσθ), ἄῑε παζ]ετε απξ αο]ᾶ, 
αἷε Ὀεϊάθι απέθγείεη απς ΖΙΠΠ: α9εγ 
αἷο Βί6]ιο 156 Ιπέεγρο]ετέ, απᾶὰ 1η 
Ἠτκ]το]]κεῖς 15ί Καϊποτ]εί Απάει- 
ἔαπσ σοσεῦεηπ, πε ἆετ Ώιομίετ ἆῑε 
44 {. ετπἈππίεπ Μεία]]ε, Ετζ, Ζ1πη, 
αο]ά, Ῥήρεν Ῥεϊῖ Ηετείε!ατπσ ἆθτ 
ΒοΠΙεΠίεη β1ο]Ἡ τετίεϊ{ σεάαομ{ί Παζ. 
Ἰπάθπι αὖΏθοτ ἀἱθπο ἈἘταϊρταπάεη, 
ΚοπποεπίτΙβεπεηπ Ῥ]αΐζεη ἆετ «τῦ[δα 
ΏβοἩ 5ἶο] 5ο αΏείαξίεη, ἀα[5 ἀῑο 
ππζετείο 4εῃπ στὸ/[δίεπ Ὀπιίαησ Παζῖα, 
1εάε πᾶολμείε ἀατρετμεσεπάθ 3π 
ὉὈπιβηπς αὐπαἨπι, απᾶᾷ 8ο ηταχ ἀἷθ 
οΏθχγείο ἆῑδ ΜΙΓίε ἆες Βομ]]άεβ 
γο]εάπάϊσ οἴηππαμπα, ]εᾷε {Τείοτ 
Ἡεσοπάθ αὖεχ, νοπ ἆετ ἀατᾶρετ]ῖθ- 
σεπᾶεη στὂ[βιεπίεϊ]ς Ῥεάθοκέ, παχ 
πας 1ητθπα Ώαπάς απ ἀῑο Ορετβᾶσ]με 
465 Ῥεπι]άαες τας, Ὀάείοηπ 516Ἡ πα 
4ἱο οΏστα πἸ{ί]ετο Ἠππάαπςσ νΙεχ 
Κκοηζθηίτίβδεπα (Βἴτίο], Ίάχπσο παπά 
νου μπ]ρπιᾶ[δῖσ γγεπῖσ Ίο]ε ίτεῖ- 
ἴοπ, απξ πε]επεπ ἀῑθ {ο]σεπάεπ Ώαι- 
βὔο]]ππσεη νοετζε]ῦ παγεη. 

482, δαίδαλα πολλά, πὶο  1Τ9, 
Ἠϊθυ Ἰκαπβίτθίοπε Ἠθ]Ιεία. --- ἠδυύῃσι 
πραπίδεσσιν: Ζα 9580. 

18. ΙΛΙΑΔΟΣ Σ. 

450 

485. Ώιε γΥετίε]απρ ἆετ {οΐσεπ- 
4επ ΏατείεΙαππσεπ απιί ἀῑοδ πα{ξ]ετα 
Ἠπαπάπηςρ απᾶά ἆἱθ ἀ4ἶεβεο ππισεβεή- 
ἄθεπ νῖετ Βιπσείτεϊέεη 166 Ἀα[βεγ]]ο]ι 
ἀαάπτοεια απσαεἀεπα{εί, ἀαίς Ὀοι ]οάετ 
ΑἨίοΙ]απσ ἀῑο ΤΠᾶ{σ]κειο ἆες Ἠε- 
Ῥλάφίος ἀπτοἈ αἴπ Ῥεεοπάετθς Ύεγ- 
Ῥαπα ῬεσεΙοἩποαῦ πν]τᾶ, ΙΠΠΘΥΠαΙ]Ώ ἄετ-- 
βο]ῦοπ ΑΡίεήαηςσ αρογ ἀῑο άθγεο]ρθτ 
απσολῦτεπάεηπ ἈΏσθεπεπ πας ἆεπι- 
5ο]θεηπ Ὑατραπι αεἰπσεβάμτυ πετάεη: 
1) ΜΙ{α]ταπᾶᾷ ἔτευξε 488: 9) εταίετ 
Ντε] ποίησε 490: 8) απεϊῖσετ αἴτ- 
{6] ἐτίθει ὅ41. 550. 661: 4) ἀτίσεον 
ὔτίε] ποίησε ὅτὸ. ὅ8τ (απβσεποπι- 
πΊθΏ ποίχιλλε 590): δ) νιενίεν ἀἴτιει 
ἐτίθει 60τ. Ἔϊεεε Αποτάιιησ εχ- 
σ]οῬί αΏοχ αἵηπ {εείες Κὔπεί]ετίδομες 
Ῥτιποϊρ, ας εδεῦσ ἆει εἰτεπρει 
Ἐπίερτεσπαπς πι Βααππθ, πε ϱ5 ἀθ 
σγ]θοΏΙδομο Κππδῦ πιᾶητεπᾶ 1πτου 
σαησθπ Εππιεκ]ατσ Ῥεπεττβοῦ Παῦ, 
απᾶ σα]σῦ ἀἱο Κὔπεί]ετῖβεπο Βερα- 
Ῥππς ἀες Γἱομίρις 1π οἴπεπα σ]ᾶπσει - 
4επ 1Ηαπίθ. ἈαοἩ ππδετετ Κεππῖ- 
ηὶς ἀετ απδ Ίεπει Ζ6Ιό6 τοτΠθσεπάεπ 
ΏατείεΙπηπσει Ἠπαεῦ αἶοι πεᾶετ 1π 
ἀεγ οπεηζαΙΙβοπεη, ποσἩ ἴπ ἄετ αἱζεπ 
στϊθοµβεπεπ Κπαπεῦ οι ἄμπη]σολμεν 
Ἠσπτεπτεῖομοτ, τοπ εἶπες εἰππεῖί- 
Ἠσπαοη 1ά6ε ἁπτοπάταηπσεπεε απάᾷ 
Κκλπεί]ατῖεεἸπ σεσ]αἀθτίεντ ΕΒίάετ- 
εγκ]ας παπά παπ[ς ἆθτ βομΙ]ᾳ αἱς ἄαπσεβ 
αἱς ἆαδ αεὈι]άε ἆαιτ ροεβϊδοπεπ ΕΠαΠ- 
{αδ16 σε]{αη;: ἆασεσεπ εἶπά ἀῑαθ Β6ε- 
βομτοϊρπησαπ ἀετ 6ΙΠΖΘΙΠΕΠ ΒΟΘΠΘΠ 
ν]ο]ίαοἈ ἀπτοι ὮὈιά]οπε Παγεῦε]- 
Ίαησαπ Ὀδςίπαπαῦ, ν1θ 5ο]σ]θ γοσπ1θ- 
σεπά απ{ξ ἆθπ τοπ ἆθπ Ῥ]ππίοίενη 
Ππροχβιεχίεαπ Μείϊα]]σο[ᾶίρεπ οἆθι 
ααξ στϊθε]!κεπεη Νασπαμπιππρεη ἀθτ 
Ἰαίσίθταιν, ζαπα Ται] νο] απο απ 
παβοπα]-ρτιθοβίβεπεπ ΕΒΙάνεχ]ςθη 
εἶε]λ {απάεηπ. -- 489-- 489: 488 
Μιε{ε]ταπά, οἶπ Β1]4 4εβ ΥΓ οδι]ί- | 
118: Ἱπ ἆθπι οΏετεπ Ηα]ρχαπά ἆαβ | 
Ῥι]ὰ ἀθξ Ἠϊπιπιε]ς πας ἆεπ Βύθ6ΓΠ- | 
Ῥϊ]άστα παπά Βοππθ απά Μοπᾶ, Ίπι 
ππίθγθη Ἐχάε παπά Μοον. [Αηµαπρ.] 



16. ΙΛΊΑΔΟΣ Σ. 129 

ἠέλιόν τ᾽ ἀκάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν. 
2 Ν Δ / / / 2 2 λ 2 / 
ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα. τά τ᾽ οὐρανὺς ἐδτεφάνωται. 486 
Πληιάδας 9᾽ Ὑάδας τε τό τε σθένος Ὡρίωνος 

ἄρατον 9’. ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,. 
[ὴ 2 2 η / / 2, -ᾱ η / ἥ τ) αὐτοῦ στρέφεται καί τ᾽ Ἱορίωνα δοκεύει. 
οὔη ὃδ᾽ ἄμμορός ἐστι Λλοετρῶν Ακεανοῦο. 

ἐν δὲ δύω ποίησε πόλεις µερόπων ἀνθρώπων 
ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ) ἔδαν εἰλαπίναι τε, χαλάς. 

490 

νύμφας ὃ᾽ ἐκ θαλάμων δαΐδων ὕπο Λλαμπομενάων 
ἠγίνεον ἀνὰ ἄστυ, πολὺς δ᾽ ὑμέναιος ὀρώρειν, 

κοῦροι δ᾽ ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσιν 
2 Δ / / Δ “’ ᾱ . ΔΝ ” 

αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον' αἱ δὲ γυναῖκες 

484. ἠέλιον ἁκάμαντα, πὶθ 289. 
485. τὰ τείρεα πας ἨΙ6Υ, Ίθ6π6ϱ 

(οεκαππίεη) ἀθβέΙΥπ6. -- τά τ 
οὐρανὸς ἐστεφάνωται -- Ἠεε. ἴπεορ. 
885. εεἰσΟ 4ἱε Κοπβίτα]ζοπ στε- 
φανοῦν τινά τι γοῖατ8: 16 γγθ]- 
οπΏεη ἆ4ετ Ηἰπιπιθὶ τίησε ὮῬ6- 
εα{σί 16{. Ὠϊθβε Κοπείτα]]οη παΣ 
Π1εγ. 

486. Πληϊάδες, ας βιερθησαδ[ίτη, 
8ἱ5 πελειάδες Ῥεϊτασλ{εῦ. --- "Ὑάδας, 
αἱς οἶπο Ἡετᾶε Κ]Ιείπει Βομπτοίπε 
(ποη ὅς) ρεἀαοβῖ παπά αἱ βοἱσᾖθ, 
νο ἀἱο Ῥ]ε]αάειω πρ ἄεπι ὁ{ᾶσοι 
Οτ]ονη ἵπ Ψετριπάπης ψερτασἩῦ, γοτ 
ἆθπι βἶε ΠΙε]πεπᾶ εἶοὮ 1π ἆεπ 0Ἰκθ- 
8ηΏ08 βἴῶχσεη. 
481-489 --- ε 218-916. ἄρκτος, 

4ο Βᾶτϊίηπ, απι ΝΟΤΑΒΙΠΙΠΙΕΙ, --- 
ἐπίκλησιν καλέουσιν -- Χ 29. 606. 

488. αὐτοῦ οηπ ἀετ πᾶἈται]1ο]Ὦ ϱΊ 
Ὀΐεθ]]α, ππι ἄεπ Ῥο], οπα τιπ66τ 
ἀεπι Ἡοτίσοπί (οὖετ Μεετ) Ζα γε- 
εοἩπΙπάεῃ. --- στρέφεται --- δοκεύει 
εἶσλ Πεταπιάτεπ{ ππᾶ 4εηπ {/ᾶσει 
Οτίοη (Ἀπσεί]ο]) Ὁ δοοθα οἩ{6{. Ίπι 
Μοπιεπῦ ἆε; Απίσαησς ἆθβ Οτῖοη 
πᾶπα]οὮ Ὀρσϊππό ἀἱθ Βᾶτίη νοη 1τθπι 
Θίαπά απι Ηοτισοπύ αἶοι πΙθεᾶςτ σα 
ειπεῦεπ απά αολεϊπ Ίππι απετι- 
ψγθΙοΏεῃ, 

489. οἵη, πᾶπαι]οὮι τοι ἀεπ ἆ48- 
πιαὶς ρεκαπηθεη ΒήογπὈι]άετη. 

490--- 640: Ἐταίετ Ἠ]ποσβίτοὶ- 
{6ηπ, ῬἙαταϊς]]απορ Ζ7π61ἱ6Υ 
Φ{Δάΐε: 1) οἴπει θαάῦ ἵππ Ἐτγιοᾶθη 

ΑΤπΙΕΙΑ; ἨἩοπιετε Π]αβ. ΤΙ. ὁ. 

495 

1η 2Υγαί ΒοθΊ6Ἡ, 6ἶπ6Υ Ἠθϊίθτοη Ἡοο]ι- 
261ἱβίθίετ απὰ ϱ6ἴπθγ ΘΙΠΕΡΕΠ ({ςθ- 
ποπίκεσςπθ, 490 ---608, 9) οἴποαι βαᾶ{ 
1 Κτίεσε εὈεπ{α]{5 1η 2Υθῖ βοθπεη: 
8) Απεζαςσ ἆθι ΒίΔάΐετ Ζαπη Ηἰπίετ- 
Ἠα] ππὰ Ὦ) Ὀρογβ] ἆσοι {οϊπᾶ- 
Ἠομεπ Εετάς απᾶ Βομ]αςσ[ό πας ἆεῃ 
παολαϊ]απάςπ Ἐεϊπάαεπ, 6509 ---540. 
[Αημαπσ.] 

491. ἐν τῇ µέν: ἆθι οηθαρτθοπεπᾶθ 
εσεπκεαί: Το]σί 509. --- Ώιο Ῥ]ατα]α 
γάμοι, εἰλαπίναι, νύµφας, θαλάμων 
Ῥεπείομπεη αἱ]σεπιθίη ἀῑε «πδίμης, 
οΏποβ] πατ εἶπε αἴπσθ]πο Ἡοσ]σεῖῦ 
τη Βταπίσασ ἀαισεεζε]]έ ναν. --- 
εἰλαπίναι, νε α 326, Ἠϊ6υ «ροσἰε]] 
ἩοσμσεϊἔββοπτιαἩβ. 

492. Φαλώμων Ἐταιπεησθπιας]. 
-- δαῖδων ὕπο ΛΊαμπομενάων --- τ 
48. ϕ 990. ὑπό νοπ ἀει Ῥερ]είζαι- 
ἄεη οστ πα σπΙγκοπᾶάθη Ὀτδασ]ια, 

498. Ζπειίος ἨσιπιιβίοἨἡ --- ες. 
βοαζ. 214. ἠγίνεον, ἀτεῖϊβϊ]οῖσ σα 
Ίθβοῃ: αΏοπάςβ πιατάο ἀῑο Βτααί απιβ 
ἆθεπι τἈίετ]οηοηι Ἠαπδο 1π 18ἱ6Υ- 
Ἠομεπι Ζαρο ππίετ (εβαπρ 1π 4.8 
465 Βιάπθίσαπιε σε[ζ]Ἡτῦ. -- πολὺς 
Ἰααέ, ρταάϊκαϊϊν. --- ὑμέναιος πχ 
Ἠ]1οτ. 

494. ὀρχηστῆρες παν Ἠϊαι, Ρρτᾶ- 
ἀἰκαίιτε ΑΡΡΟβΙΡΙΟΠ Ζα ποῦροι. --- 
ἐν -- τοῖσιν 1π 1ητοι ΜΙ{ΐε: νρ]. 
8 265 {, 

496. αὐλοί: νρβ]. Κ 19. -- βοὴν 
ἔχον: τα Π 105. 

9 



190 18. ΙΛΙΑΔΟΣ Σ,. 

ἱστάμεναι Δαύμαζον ἐπὶ προθύροισιν ἑκάστη. 
λαοὶ ὃ᾽ εὖν ἀγορῇ ἔσαν ἁθρόοι' ἔνθα δὲ νεῖκος 
ὠρώρει. δύο δ᾽ ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς 

ἀνδρὸς ἀπολταμένου: ὁ μὲν εὔχετο πάντ᾽ ἀποδοῦναι, 
δήµω πιφαύσκων. ὁ δ᾽ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι: 500 

ἄμφω ὃ᾽ [έσθην ἐπὶ ἴστορι πεῖραρ ἑλέσθαι. 
λαοὶ ὃδ) ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον., ἀμφὶς ἀρωγοί' 

κήρυχες ὃ᾽ ἄρα λαὺν ἐρήτυον' οἳ δὲ γέροντες 
εἴαωτ᾽ ἐπὶ ξεστοῖσι Λίθοις ἱερῷ ἐνὶ κύκλω. 

σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ ἔχον ἠεροφώνων' δ06 
τοῖσιν ἔπειτ Πισσον. ἀμοιβηδὶς δὲ δίκαζον. 

496. ἱστάμεναι 51ο] βἰθ6]]επά, 
ἰνείεπά., πι ἐπὶ προθύροισιν: απ 
ἆεηπ Τμοιπες, πο α 108, ἆετ 
νοη ἀετ Βίτα[δο απ{ ἆθπ Ηοξ {ά]τή, 
--- Θαύμαζον, πιε Ν 11, βοπααίθη 
εἴαππεπά. 

498. ποινῆς: τα Ι 6898. 
499. εὔχετο νετεῖο]μοτζξε {6ἶ6Γ- 

Πε]. --- πάντα α]]65 ᾱ. 1. 4ας τετ- 
εἰποατίο Βά]ησε]ὰ νο]]είάπα]σ. --- 
ἀποδοῦναι ἀαδ Ῥεμα]άϊσε σασεῦεη, 
επἰτιομ{εῖ Ζα Ἰαβεπ. 

600. δήµω πιφαύσκων, νσ]. β169, 
Ἱπάσπι 6τ 65 ἄεπ Ψο]κε ἆατ- 
1εσίε, πτῃ ἀἴθεθς, ππε]ο]β ἀῑε Ὑεγ- 
ἨΠαπά]απσεη παῖό Ἰαυαβροτα Απζοι 
τετίο]σί, 7Ζα ἄρετσεαρεῃ. δήμο --- 
λαοί 40π. -- μηδὲν πατ Ἠϊετ, 5οηβῦ 
µή τι: Επ. ΡΙ. 46, ὅ, 9, 4ἱε ᾿Νοσα- 
Ποπ πθρε 468 πθρβίάνον Βερείᾶς 
τοηπ ὠναίνετο, πῖτ: θἴπαβ. -- ἑλέ- 
σθαι, ορ {ιηροη Ζα ἨβΡεῃ. 

501. Επείος Ηεπιϊεθῖιοα - γ 944. 
Γέσθην νετ]αηπσίεη, πο]εη. --- 
ἐπὶ ἴστορι (ηαχ Ἠϊες παπά Ὁ 486) 
Ῥδῖ οἆοιτ τοτ ἆεπ Βοπ]οςς- 
τ1οἩ{6Υ. -- πεῖραρ ἑλέσθαι 216] 
ᾱ. 1. Ἐπίβοπεϊιάαηπσ ϱΕπΙΠἨΘΗ. 

609. ἐπήπυον πχ Ἠϊ6Υ, τ1ΘΓΘΠ 
Ῥοϊία]] ζα.--- ἀμφὶς ἀρωγοί, Ὀο]- 
ἀατςαῖῖῦς Ηο]ίαοτ, ᾱ. 1. ἀῑοδ αἴπεῃ 
Ρήγ ἀϊθεοπ, ἀἱο απάετη “Εᾶτ Ίθπαῃ 
ἀπτο]μ 1μτεπ Ζαταξ Ῥατζαί πο]πηθηᾶ. 
Ὅϊθς οτιπποτὸ ΑΠ ἀἴο α]ἰσετπιαπ]- 
εοπειπ Ἐπάεε]ο]ίετ, πατ ἆα[ς 4ἶοβο 
Ἠσο]έαοι Ἠ16χ Κοίποη ΕΙὰ Ἰείείοη απᾶ 
1ητο σαη7ε Τεπαμτηθ Καῖπο σοεείζ- 
Ἠο]Ὦ σοτοσε]ίθ 166. 

508. ἐρήτυον, πο Β 9Τ, π8ΤΘΏ 
Ῥεπιᾶ πῦ τατ Ώαλπα Ζα Ὀτίπσθτ, 
ἀαπιῖς ἆῑο ἀεποίενετπαπά]πησ ππ- 
σοφός γοτ 5ἷοἈ σεµεπ Κδππε. --- 
γέροντες, ἀΙεΑ]1{αβδίθτ: ἆεν Βομ]εάβ- 
τιομίοτ επἰφομοϊᾶθι πᾶπι]]οἨ π]ολί 
βο{οτ6 παο]Ὦ βεϊπθπι οἴσπεη Ὀτίει!, 
βοπάθτη Ἠὂτί οτδε ἀἱο ΑηείοΏίῦ ἆθτ 
Α]εβίαοπ, ἀἱ6 5οπεΐ αἷς Ἠϊολίαοι Γαπ- 
5ΙΕΤεΗ. 

604. ἐπὶ ξεστοῖσι Λίθοις, πῖο 8 6, 
Β{οΙηβ]ίσθῃ. -- ἱερῷ ἐνὶ κπύπλῳ 
1η ἆθπι σεπψεΙπ{εη Ἠίησε, θἴπεπα 
αὈσθεοπάετίθεπ Βαππιθ Ἰππετμα]ο 465 
γετδαπιπ]πησερ]αίσες, ἀθι ἀγορά: 
σε]. 4 801 {. ἵνα σφ᾽ ἀγορή τε θέµις 
τε Πην, τῇ δὴ καί σφι θεῶν ἔτε- 
τεύχατο βωμοί. -- ἱερῷ, πει ἀῑο 
ἨεοΙέαρτεσπαπσ απΐετ ἄθτα βομαΐς 
ἄατ αδῑξίατ, Ζαπα] ἀθς Ζοαβ β{επί: 
σι Ι 99. 

506. σκήπτρα κηρύκων: ἆ8β Ῥοερ- 
ἴοτ, Ἠϊετ αἱ Ὀγπιρο] ἆατ Ἠθοιίβ- 
Ῥρῆορο, ππιχάο τοπ ἆεπ Ηετο]άεῃ 
4ετ Βθῖμο πας ἆθπι ἤραισεῦεῃ, 
πθ]ομετ 5εἴπθι Απββργαοῇ ὑμαῖ, σαπι 
Ζεϊοπεη, ἀα[ς ϱΥ ἵπ απη(]]οιθς Ευαῖκ- 
ἄοπ βΡτοσ]ιο : τε. Ὢ 66τ Ε. -- ἠερο- 
φώνων παχ Ἠῖαι, ἀἷςε μα ξ{ ἆατο]- 
ταζεπά, απτταΓεπά: νσ]. Ο 686 
φωνὴ δὲ οἱ αὐθέρ᾽ ἴἵκανεν. 

506. τοῖσιν, Ὀαθ. εοοϊαμνας, πα 
ἆεποθῃ (σκήπτροιο): νο]. ϐ 88. 4 
484. Ε 81. ἤισσον 6τποῦαη αἷθ 
Β1061, ΘΙΠ6ΙΓ π8ΟἩ ἆθπι απάθτη, --- 
ἆμοιβηδίς παχ Ἠ1ει παπά σ8139,4εἴποερδ. 
-- δίκαζον {πα ζθη ΊἈται ΒΡρταςῃ. 



-- 
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πεῖτο ὃ ἄρ) ἐν µέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα, 
τῷ δόµεν., ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰῬύντατα εἴπου. 

τὴν ὃδ᾽ ἑτέρην πόλιν ἀμφὶ δύω στρατοὶ εἴατο Λλαῶν 
τεύχεσι λαμπόμενοι. δίχα δέ ὄφισιν ἤνδανε βουλή, δ10 

ἠὲ διαπραθέειν ἢ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι, 
κτῆσδιν ὕδην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἔεργεν' 

οἱ δ᾽ οὔ πω πείθοντο. Λόχω ὃ) ὑπεθωρήσσοντο. 
τεῖχος μέν ῥ) ἄλοχού τε φίλαι καὶ νήπια τέκνα 
ῥύατ ἐφεσταότες., μετὰ ὃ ἀνέρες, οὓς ἔχε γῆρας  ὅ1δ 

οἳ ὃδ᾽ ἴδαν' ἤρχε ὃδ᾽ ἄρα ὄφιν ”άρης καὶ Παλλὰς ᾽άθήνη, 
ἄμφω χρυσείω., χρύσεια δὲ εἵματα ἔσθην, 

καλὼ καὶ µεγάλω. σὺν τεύχεσιν. ὥς τε δεώ περ. 

507. ἐν µέσσοισι, 1Ἠ 1πτον Μ]ΐΐε, 
1η ἆατ ΜΙτίο ἆεί γέροντες. -- τᾶ- 
Ίαντα: Ζα Ι 199. 

508. τῷ ἀεπι]εηπῖσεη. --- δόµεν 
τῖῦ ππρεβπατηίθπι βαρ]εκῦ: ἆά [8 
ΠΙΆη 816 ρεΏθ. -- μετὰ τοῖσιν 
τη εγ 1Ἀπ6η, ἄεΠπ γέροντες. --- 
δίκην ὑθύντατα εὔποι, νρ]. Ὁ στο { 
ππᾷ σα Π 987, απι σεταἁθείεη ἆθεπ 
Ἠεο]λύβερτποὮ 0Ππ8ΐζε, ἀεηπ σετθο]- 
ἑερίεηπ ΒρταςηὮ ἴμπᾶία, ἀἆθβεει 
Απεϊομου ἀεν Βομιεάρβτιομίετ ἆαπη σα 
ἄεχ βεϊπῖσεηπ πηβοΏί. Ώ]ε Ζηαῖ Τα- 
Ἰοπίο πιπ[β ΠΙΑΏ Υοη ἆεπ Ῥεϊάεη 
Ῥατίεῖεη Ὀ6ι Βερίπη ἀθς Υ εγ{αμταπς 
Ἠιηζετ]εαῦ 4επεη. 

609. ἀμφὶ πασμαεεἴε]]{ζε Έτᾶρο- 
β1910Π. --- στρατοὶ λαῶν, πθ 4 Τθ. 
Ῥιε γοτεῦε]πησ τοη σψγθὶ Ῥε]αροτ- 
ἄεπ Ἠεετθη εοπεϊπί ααξ ΒΠάπετκε 
συτήοκσασεπεη, αι 4εηπθη ἀα8 Ῥε- 
Ἰασεταπσεβθοχ Ζα Ῥεϊάεη Ῥαϊδεη ἆθτ 
Ῥε]ασετύεη Θίαάῦ σταρρίετε γπαγ. 
[Απῃαπρ.], 

610. τεύχεσι Ίαμπόμενοι: πα Ρ 
214. --- δίχα Ὠϊ βουλή -- Υγ 150. 
Ῥιε ἸΤεπάαπςρ εἴεημί Ἠϊθτ π]οΏί νοη 
εἶπεν ΜεϊπιπρανεγβομΙεάεπἩαΙζ, 5οη- 
ἄετη: Ίπτε ΑὐὈβιοβῦ σῖπσ ατα 
Ἰγγεϊετ]εῖ, απΓ 416 Σγβῖ επὔσερεπ- 
σεβείσίεη ΜόσμΠομκεϊδεη: 5ο ἀτοῖι- 
{εη ἀῑο Ρας ῦ ζα Ζ6ΥΑΟΤΘΗ, οθγ ἄῑθ 
Ῥαψοῖπετ εο]]ίοπ ἆἀῑε ΗΒ]{ίο 1πταυ 
Ἠαρο Ἠεταπβσεθεη. Απ ἀϊθδε Ἐογ- 
ἄεταπρ Ὀομ16]6 ε1οὮ ὄ15 οἳ δ᾽ οὔ πω 
πείΏοντο. 

611. ἄνδιχα πάντα δάσασθαι --- 
Χ 120, α]]ες ᾱ. 1. ἄῑεθ σαησε Ῥεπες- 

Ἠσ]ο Ἠαβρε ἀει Βε]αρετύεη, νο 613 
ετκ]ἄτί, ἵπ 2παῖ Ταεΐε σα ἴει]εη, 
ΨΟΥΟΠ ἀεχ εἶπε ἄεπ Βεἱασετίθη Υετ- 
Ῥ]είραεπ, ἄεγ απἀετο ἄεπ Βε]βς6χθγΏ 
ἄρετσερεη πετάει βο]ύε: τβι. Χ 
111-190. 

619 -- Χ19Ι. ἐντὸς ἔεργεν ἵη 
Β106Ἠ 5οΏ]ο(β. 

ὄ18. οἳ δ᾽ ἀἷε Βε]αροτίεῃ. οὔ 
πω πείθοντο πο]]νθα γοη βοἱοπες 
Ἐοτάσταπς ποςἩ πΙοῖς πίδεεη, εΏθ 
816 τετειοΏῦ Ἠβ[ίεη εἶοὮ ἀει Εεϊπάθ 
αι απἆθτο ἸΜεῖεε σα οηί]εάίσεῃ. 
- Λόχῳ Ώαῖῖν ἆες Όπθοεκες: Ζαπι 
Ηιπίετ]λα]{.--- ὑπεθωρήσσοντοτή- 
β{θΐίθη β1ομ Ιπβρε]Ἰθίπι, ΠΆΥ Π16Υ. 

614. Ὑσ]. 4258. Ζατβαςπε θ51Τ48. 
ῦ16. ἐφεσταότες, Μαβοι].παςἩ ἆθπαι 

ΦΙΠπ6 Ῥεζοσφεη απ ἆῑθ ΥΟΙἨΘΥΡΘ- 
ὨΒηΠίΕηΩ ΡΕΥΒΟΠΘΗ. -- μετὰ δὲ 
Αάν.ἀαταπδοχ,--- ἔχε ἱπποε]λαζΐ6, 
18η πιζθ. 

ὤ16. οἳ δέ ἀῑο απάθτη, 1 (98- 
σεηβαί; τα ἆεπ 514 Ε, σεπαπη{εη, 
ἀἱο παΠεπ{άῃίσεη ΜΑππαν. 

517. χρυσείω: απς αο]ὰ σειτ- 
Ῥοιίαί, πε 674. 5Ἴτ. 69τ: πι8η 
Καππ ἆαβει απ απ{σε]εσίο Ὑδγσο]- 
ἆππσ οεν αη οἸπρε]εσίος ἀο]άδ]αξό 
ἀεπκεη. --- χρύσεια εἵματα: υρι. ϐ 
48 (7Ζατπβϐ) χρυσὸν ἔδυνε. -- ἔσθην 
8. ἁπα]. Έ]αδαρ{. γοῦ εἶἷμαι. 

618. σὺν τεύχεσιν ᾱ. 1. ἵπ Ὑγαει- 
γείαπσοἃ, Ζα ἀμφὶς ἀριζήλω, υρ]. 
510 τεύχεσι λαμπόμενοι, Ζ 615 απᾶᾷ 
13Τ9 σὺν ἔντεσι µαρμµαίροντας. --- 
ὥς τε Θεώ περ, ἆ. Ἱ. ἀδίΐ86ιπ οπζ- 
βρΏτθσπεπά. 
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ἀμφὶς ἀριζήλω: λαοὶ δ᾽ ὑπ ὀλίζονες ἦσαν. 
οἳ δ᾽ ὕτε δή ῥ) ἵκανον, ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι. 690 
ἐν ποταμῶ, ὅδι τ) ἀρδμὺς ἔην πάντεσσι βοτοῖσιν, 
. 2. ο ΄ 2» ϱ 2 3 / ”, ρ᾿ 

ἔνδ᾽ ἄρα τοί γ΄ ἵζοντ εἰλυμένοι αἴθοπι χαλκῶ. 

τοῖσι δ ἔπειτ ἀπάνευθε δύω σκοποὶ εἴατο Λλαῶν 
δέγµενοι, ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἔλικας βοῦς. 

2 ὅα κε - 

οἳ δὲ τάχα προγένοντο., δύω ὃ ἔποντο νοµῆες 536 

τερπόµενοι σύριγξι' δόλον δ᾽ οὔ τι προνόησαν. 

οἳ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον. ὥκα δ ἔπειτα 
/ 2 3 λ - 2 / Δ / Ν 

τάµνοντ ἀμφὶ βοῶν ἀγέλας καὶ πώεα καλὰ 

ἀργεννῶν ὀίων. κτεῖνον ὃ) ἐπὶ μηλοβοτῆρας. 

οἳ δ᾽ ὡς οὖν ἐπύθοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν 580 
εἰράων προπάροιθε καθήµενοι. αὐτύκ ἐφ᾽ ἵππων 

/ 2 / ’ 5 2 

βάντες ἀερσιπόδων µετεχίαθον. αἶψα ὃ᾽ ἴκοντο. 
/ 2 «ο / / ω 3 3 στησάµενοι ὃδ᾽ ἐμάχοντο µόχην ποταμοῖο παρ ὄχθας. 

519. ἀάμφὶς τ1ησβατῃ. --- ὑπ᾿ Αάν. 
πη]ξ ήσαν, Ψ8ΤΕΠ ἀατπηπίας, πή- 
ἴετ ἆεπ ἀδίδειιπ, ἴπάεπα ἀΐθκο ἀῑο 
Βέατρ]Ισεπ ἄνοσναρῦον, -- ὀλίζων 
παν Ἰ16υ, απ5 ὀλιγίων. 

650. Ἐτββθς ΗεπρΗο -- ἆ 210. 
Έ. τ8ῦ. Κ 596. ο101. εἶκε τοη εἴκω 
ϱ]οἵςπὮθη,ΙπάθπιβΙΠΠΘ:Θ8Β 506ἨΙ6Ἠ 
σαῦ. 

691. ἐν ποταμῷ απι Ε]πβρε, σ]θ 
ε 466, ἵτα αρροβίβόπο]]θι γοτμᾶ]απίς 
σα ὅθι 690 σεάαοΏῦ, πιῶἈτεπά π8ο 
ἔκανον ἀῑο Οτίςερεειπιπππηςσ απ{ ἀῑε 
Έχασε νγολΙπ Ζα ογγαχίθη γγῶχς. --- 
ὠρδμός ἵη Ἡ. παχ Ἠ1ΕΥ. --- βοτοῖσιν 
ΏἩΥ Ἠϊ6ν. πώντεσσι: ἆβ]ιεχ αποΏ ἀἷ6ε 
Ῥε]αρσετετ 1Ἡν Ύ1ε ἀαβίπ σαχ Ττᾶπκε 
{ήἨτεη πιπ{[είθη. 

6595. αἴθοπι χαλκώ: 7α 4 495. 
698. τοῖσι: ἍΊδαί. εοπιποᾶι. --- 

ὠἀπάνευθε πδ Λαῶν, σεκοπἀετῦ 
γοη 4επ ΜαπΠΠΕηΏ, ἀεπι Ἠεεγ. 

694. δέγµενοι ὁππότε, πο ΒΤ94. 
Ἡ 415. 1. 191. 

606, οἱ δὲ {α[βῦ βοῦς͵ τπᾷ μῆλα 
624 ΖΙΒΑΤΩΠΙΕΗΠ. --- «προγένοντο η 
Ἠϊ6χ, το]. 4 982 πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο, 
Καπιθη γοχνᾶτίβ, ποτροαί. --- 
δύω Ῥ]5 νοµΠες -- ϱ 314. 

ὤ56. προνόησαν 1η Τ. παν Ἠ1θχ, 
ὅρτ. οἳ μέν, ἀῑο ἵπι Ἡιποτμα]{ 

Ἠορεπάαπ Βώὼάΐετ, οἳ δέ 580 ἅῑα 
Ὕοχ ἆθτ Βίαάΐς Πεσεπάεη Βε]ασθχοχ. 

-- τὰ: µῆλα ππᾷ βοῦς ὄλ4. --- προ- 
ἰδόντες: Ζα Ε τὸθ. 

6λθ8. τώμνοντ᾽ ἀμφί 5ομπ]τζθη 
β1οἩ τον Ὀε]άςεη βοϊζεη αἲ ἆ.1. 
{1Ππσεηπ αἲ, 5οπεῦ περιτάµνεσθαι: 
1 4035. ω σε βοῶν ἀγδίας παπά 
πώεα καλα: τρ]. µ 199. 4 618. 

699. ἐπί Αάν.: ἀαλοεῖ. -- µηλο- 
βοτῆρας παν Ἠϊ6χ, 1η ασεπιθίπεπι 
Φίππε -- νομῆες 625. 

550. παρὰ βουσίν πα κέλαδον. 
ὔδι. εἰρώων πατ Ἠ6, Ὑοετ- 

δαπιπι]απρδρ]ᾶὔσε (εἴρηκα). σον 
Ῥ]πτα], νο 8 16 ὠγοραί, τοη εἵπ- 
πο]ποι. Αὐζοαησον Ἱπποτ]α]ὸ ἆθτ 
Άσοτα; αποὶλ ἄῑε τίθοπευ Ἠαδίεη 
νοτ Ττο]α ἰπι Ίμασετ 11ο ὦγορά: πα 
ϐ 928. -- προπώροιθεν ἆανοι Ἠ1π, 
εηπ{ί]αηςσ, 5ο ἀαάῑδ απ ἀἷ ΒΙπ- 
τείμεη σεᾷαοπί νητά: τα Β 95. Ε8 
ψητά Ἠάει πο] νοταιβσθβείσί, ἀθίβ 
ἀϊο Εαϊπάς ΙΠΖΥΙΡΟΠεπ Ῥθταίθη, 88 
16 παςἩ ον αὈ]εππεπάθη Απσοτί 
4οτ ΒίΑάΐζετ (σα 618) ἔπαπ πο]]εῃ. 
τι ἵππων, ἄ68ΒΡ8ηπΠΕ πηῦ ἀθπι 
ΎΜαρεη, ἐσοῖσ ἀερσιπόδων 82. 

595. µετεχίαθον φο]άθυπάεε Τπι- 
ροτ{εκί, ἆαππ Αοχ, ἴποντο 85 ΑΔΟ- 
5οΏ]α{5 ἆαοτ Βεπεσιπρ. 

δ9δ. 654 -- ι 54. δὔῦ. στησάµενοι 
βο, µώχην: αεἷο ὑπδίγιοία. --- ἐμά- 
χοντο: ΜαὈ]. Ὀεῖάο Ῥαχθείε. --- βάλ- 
1ον {ταῖθη ἴπι Γιατί, 

ωιὑυοὑυυονοα σα 
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βάλλον δ᾽ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν. 

ἐν ὃδ᾽ Ἔρις, ἐν δὲ Κυδοιμὺς ὁὀμίλεον. ἐν δ᾽ ὁλοὴ Κὴρ δδδ 
ἄλλον ζωὺν ἔχουσα νεούτατον., ὤλλον ἄουτον, 

ἄλλον τεθνηῶτα κατὰ µόθδον ἕλκε ποδοῖιν' 

εἶμα δ᾽ ἔχ ἀμφ) ὤμοισι δαφοινεὺν αἵματι φωτῶν. 
ὠμίλευν δ᾽ ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ἠδὲ µόχοντο, 

νεκρούς τ᾽ ἀλλήλων ἔρυον κατατεθνηῶτας. δ40 
ἐν δ) ἐτίθει νειὸν µαλακήν, πίειραν ἄρουραν, 

εὐρεῖαν τρίπολον᾽ πολλοὶ δ᾽ ἀροτῆρες ἐν αὐτῇ 
ζεύγεα δινεύοντες ἑλάστρεον ἔνθα καὶ ἔνθα. 

οὗ ὃδ ὁπότε στρέψαντες ἰἱποίατο τέλσον ἀρούρης, 
τοῖσι ὃ᾽ ἔπειτ ἐν χερσὶ δέπας µελιηδέος οἴνου δ46 
δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών' τοὶ δὲ στρέψασκον ἂν 2 κ 

ὀγμους. 

ἱέμενοι νειοῖο βαθείης τέλσον ἰκέσθαι. 

5556-- 658 -- Ἠεειοά. 5οαζ, 1ὔ6--- 
159. 

6δῦ. ἐν Αάν. ἁαταπ{ίςτ. ---Ἔρις: 
τα 4 440. -- Κυδοιµός: τρ]. Ε 598. 
-- ΑΜήρ, ἀῑε Τοάερσθθαπ, Ἠ]θι 1Π 
εἴπετ ἆεπ ἸγαἱΊκστεη ἄππ]ισ]πθη Ἰ}εἶβε 
ἴμᾶζις σεἀαςΠῦ. 

586. ζωόν ρτὰάϊκαϊξῖν, ποσα ὅδτ 
τεθνηῶτα ἀ4επαεσεηκαίᾳ Ὀι]άεί; ἆθτα 
ζωόν βἶπᾶ ἆαπη πας πεαεγ Τααπς 
πητετσεοτᾶπεῖ νεούτατον, ἄλλον ἄου- 
τον. --- ἔχουσα σοία[β{ Πα]ίεπά: 
Απο ἀετ ποςἩ πΙομό νεγνγιπἀεῖθ, 
Ἀθθ6χ παπι Τοᾶςε Ῥεβπητη{ο 166 86Ο 
1ητες ενα] νοτία]]οῃ. 

δ9τ. ἕλκε, ηΒο] ἔχουσα ρθισαπς 
Ἰη ἀά9 Ὑετραπα Βηϊζαπι, --- ποδοῦν 
επεῄῖν. ρατβῖς, 

598. δαφοινεόν πχ Ἰϊε6ς, βοηβί 
δαφοινός. 

689. ὠμίλευν Βαῦ]. ἀῑο Κἄπιρέεν. 
--- ζωοί Ῥεῖπι καΏβαπ{αγΙβοηεη βρο- 
τοί, πε ϕ 181. -- ἐμάχοντο ᾱ. Ἡ. 
πηθη Ἠαίζε ἆεπ ΕΙπάταο]ς εἶπες νηϊτ]ς- 
Ἠοπεη Κατιρίθα, πνγοζᾶν 1 δ40 αἴπ 
εἴπσείπετ οἰατακθετϊρίβοπετ Ζτπς 
σαχ γεταηβδοπαιΠεπαπς Ἠησπασθεᾶσί 
νητᾶ. 

640. νεκρούς ταῖς κατατεθνηώτας: 
νο]. Ζ τΤ1. 

ὔ41---ὅτο. Ζνιεϊίετ Ἠϊποςίτοὶ- 
Τεπ, Ῥατείε]]απσ ἆθεβ Ἱιαπά- 
Ίερεηπς ἵπ ἆθπ ἀτεί {/ατθαπεῖίθη 
Ἐτήμ]πσ, ἈῬοπιππογ παπά ΠΗετρβῦ: 
1) Βεείε]ππο ἆθς Εε]άος 641 ---649, 

9) Ἐπτπίιο 550-- 560, 
501---5τ2. 

ῦ41. µαλακήν 1ο60Κ6Υ. --- πίειραν 
ἄρουραν -- β 958. ψ 811. 

Ό42. τρίπολο»ν, ἨΨῖθ ποςἩ ε 121: 
ΠΙΑΏ Ῥβεσίο ἆαβ Βτασμ/{ε]ά ἀτοεῖτια] 
Ζα ρβΐσεα, πι Ετϊμ]ίπα, ἴπη Βοπη- 
ΤηΘΥ ππά ἴπαι Ἠοετρεῦ πηπη1{{θ] αν του 
ἀεπι βᾶρθη. 

ὔ4δ. δινεύοντες ϱδἰσεπί]οα: Ίπι 
Ἐτεῖςο Πεταπαίτειροπᾶ, βοΐοτη ἀῑε 
ἄεβραππε Ίπιπιθγ π]εάθτ απ ἆθῃπ 
Δπεσαπρερυπκὸ σπατήοκ]κεμγεπ. --- 
ἐλάστρεον παν 116χ, Ετεαπθη{αὔναπι 
Υο ἐλαύνω, ἵτῖερεἨ απαβ]ᾶβαῖσ. 
-- ἔνθα καὶ ἔνθα, Ἠϊπ ππᾶ πετ, 
Ἠ]παιξ πηᾶ Ἠϊιπαῦ. 

δ44, ὁπότε πας ΟΡί. ἵῃ Ιεταξίγετα 
ΒΙΠΠΘ. --- τέλσον ἄρούρης, πε Ν 
τοπ, ἆῑε ἄτθαπζο ἆαοτ Ε]τπτ, του 
4ετ απξβ β8ἷθ Ζα ρβῆσθοη Ῥεσοππει 
Ἠαΐθεη, 

6456. Ζπεϊίορ Ηοπιϊκζῖο]ι -- γ 46. 
646. τοὶ δέ ἀῑθ αΌθι ᾱ. 1. απ- 

ἄετα. --- στρέψασκον, πὙθδπάθίθα, 
ηβολάετι 5ἱοθ θε Ἐπάς ἀθς Αοἷαθι5 
εττεῖομῦ Παίζεη, ππι η ἄεπ Απβ- 
σαησερυπ]έ συτήοκζακο]τοῃ. --- ὦν᾽ 
ὄγμους ἀῑε Έπτοβεη επί]απα, 
Ιπάεπι 4ηπ ἀῑθ ἀεπι στρέψασκον ππεῖ- 
τετ {ο]σεπάε Βεπεριπο σθᾶαο]ί γη], 

δ4π. [έμενοι ἱκέσθαι, ππι ἆθππ 
8ποἩ ἆεδ ΎΤπταηπκερ {6ι]παβίσ σα 
ψοετάθη. --- βαθείης, πῖο ἄ 868 
ψεϊἸισεάειη{. 

ϐ) ἩΓεϊπ]θςθ 
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ἡ δὲ μελαίνετ᾽ ὄπισθεν. ἀρηρομένῃ δὲ ἐώκειν 
χρυσείη περ ἐοῦσα" τὸ δὴ περὶ δαῦμα τέτυχτο. 

ἐν δ ἐτίθει τέµενος βαθυλήιον' ἔνθα δ᾽ ἔριθοι 
ἤμων ὀξείας δρεπάνας ἓν χερσὶν ἔχοντες. 

δράγµατα δ᾽ ἄλλα μετ ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραζε. 
ἄλλα ὃδ) ἀμαλλοδετῆρες ἐν ἐλλεδανοῖσι δέοντο. 

τρεῖς ὃ᾽ ἄρ)᾽ ἀμαλλοδετῆρες ἐφέστασαν' αὐτὰρ ὄπισθεν 

παῖδες δραγμµεύοντες., ἐν ἀγκαλίδεσσι φέροντες. 

βασιλεὺς ὃδ᾽ ἐν τοῖσι σιωπῇ 
σκῆπτρον ἔχων ἑστήκει ἐπ᾽ 

ὡσπερχὲς πάρεχον. 

18. ΙΛΙΑΔΟΣ Σ. 

550 

55ὅ 

ὄγμου γηΘδόσυνος κῆρ. 

κήρυκες ὃδ) ἀπάνευθεν ὑπὺ δρυἳ δαῖτα πένοντο. 
βοῦν ὃ᾽ ἱερεύδαντες µέγαν 
δεῖπνον ἐρίθοισιν Λλεύκ᾽ ἄλφιτα πολλὰ πάλυνον. 

ἄμφεπον: αἳ δὲ γυναῖκες 

560 

ἐν δ᾽ ἐτίθει σταφυλῇσι µέγα βρίθουσαν ἆλωὴν 
καλὴν χρυσείην' µέλανες ὃδ᾽ ἀνὰ βότρυες ἦσαν, 

648. ἡ δὲ «ο. νειός. -- µελαίνετ᾽ 
ὕπισθεν π ατᾶε ἆαπχκε] Ἠιηίετ- 
πετ, Ἠϊπίες ἀεπι Ῥῆβασο, ἆα {γίδοἩ 
ααίσθγοτίεηπε Ἐτάε Ἰπῖοίἰσο ἆετ 
ἘεποΏσκαῖξ αεἴπο ἀππκ]ετο ΈατΏε 
πθ]σῦ, αἱς ἀῑε ἀετ Τμα{0 Ἰάπσει απς- 
βεεείσζρ. Ώ]εεε ΆΑπραῦρε, πε 662 
µέλανες ππάᾶ ὅθ4 κυανέην, υτᾷ ταῖς 
ὙΓαμτβοπεϊπ]οπκεις απ ἀππχκ]εε 
Ἐπιαϊ] ΏεσοσεἨ: ἆεπ Ε]όπϊσίθνη πγατ 
4ἷε Κππεί Μεία]] ἀἆπτοι απ{- οἆετ 
εἰπσε]εσίεε Εππαϊ] σα πὔαποίθτεῃ 
ΒοΏοη 1 16. ζαΏτῃ. ν. ΟἨηχ. σε- 
19πβρ. 

549. χρυσείη περ ἐοῦσα: Ζα δ1Τ. 
-- δή ἴπ 4ετ Τα. -- περὶ Αάν. 
ἄρεταιαε, ἤθετ ἀῑο Μα[βοπ. 

550. ο τρος το πας 6δθ ας απῦ 
εἶπες Κδπίᾳε. βαθυλήϊον πα 
Ἠΐατ: να]. βάθυ πνας Β 14Τ. ι184, 
ἴ1εξ πθρεη ἆθτ Ἠοπεη Άμτεν. --- 
ἔρνθοι Πατ Ἠῖετ απᾶ 560, Τας- 
1ὅππετ, Ἐτειθ, ἆἱ6 Ἆπι Τοµπ ατ- 
Ῥοδϊτεη. (Απλαυᾳ.] 

5561. δρεπάνας ηἩχ Ἠ16Υ. 
569. ἄλλα οππε μέν, 4πηππ ἄλλα 

δέ: γρ]. 169. - μετ ὄγμον δἰροπί- 
Πο]. ἆθπι Βομγγαᾶθα {ο]ρεπᾶ., ἆᾱ. Ἱ. 
ἀετα Ῥομγγαάεπ ηβο] βοτοῖ]έ, 1η 
ΒοἹἩγγαάεπ. --- ἐπήτριμα: τα 911. 

668. ἀμαλλοδετῆρες απᾷ ἐλλεδα- 
νοί πἳχ Ἠ16Υ. 

ὅδ4, ἄρα πᾶπι]16], --- ἐφέστασαν 
βίαπάεη ἀαθςθὶ, απ ἆθτα ΒοἩγα- 
4εηπ: ὅδτ ἐπ᾽ ὄγμου. 

5566. δραγµεύοντες ηιχ Ἠ]6χ, ἀῑθ 
6ατΌεῃπ ααποππιεπᾶ: Ῥατίο. 
ῬΙ8θ65., πῖθ φέροντες ἵπ Ἰετιβῖνετ 
Ῥεάεπίαπσ. 

ὤδθ. πάρεχον τεϊιοΏίθη ση. -- 
ἐν τοῖσι, ππ{θχ ἀἴθ6βΕἨ, 811εη ἀοτῖ 
Ῥοβομά{σίεη. 

δδπ. γηΘόσυνος κῆρ Ξ- 4 9Τ5. 956. 
668. δαῖτα πένοντο Ξ5 β 922. 
669. ὤμφεπον: νρ]. Η 816. 
660. Ζψεῖίεε Ἠεπιϊξβοα: νβ]. ζα 

4 640. δεῖπνον, ΑΡΡΟοΒΙΠΟοηΠ σᾳπι 
[οἰσεπάεπ Ῥαΐζε: σαχ Μαλ]σαεῖί 
μιαν παπι Μιας: τα 4 
86): νρ]. ὦ 916. ΙΓ 60, ἆασα ἐρίθοι- 
σιν. --- πολλὰ ἴπ Μεπρο. -- πάλυ- 
γον 5ἰτοπίεπ, βομθῖης νου ἄθπι 
ΑΠΠΙΘΩσΕΠ 6ἶπθς ΒῬτεῖθς οᾶεχ 6ἴπετ 
Ατὸ Καοπθη γοτεππάεη πετάεη Ζα 
ΠΙΠΒΡεΠ. 

561. ἁλωήν: τα α 195, Ἠείη- 
ρατίθη. [Απμαῦς.] 

662. µέλανες δ᾽ Ίπι Εεᾳοεπβαῖσ ζα 
χρυσείην: 7α ὅ48δ. -- ἀνὰ Αὰν. 
ἄατοῦ --- Ἠτη, ψ1Θ ω 948, τοῖς 
Βεζας απ! ἁλωή, ᾱ. Ἱ. ἂπ ἀπ ἡγείτ- 
εἰόοχκει Ἠϊη. --- βότρυες παχ Ἠ16Υ, 
ἆοοἈ Β 89 βοτρυδόν. 



18. ΙΛΙΑΔΟΣ Σ. 

ἑστήκει δὲ κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέῃσιν. 
ἀμφὶ δὲ κυανέην κάπετον, περὶ δ᾽ ἕρκος ἔλασσεν 

:. παθσιτέρου' µία δ᾽ οἴη ἀταρπιτὸὺς ἦεν ἐπ᾽ αὐτήν, 
τῇ νίσσοντο φορῇῆες. ὅτε τρυγόωεν ἀλωήν. 

παρθενικαὶ δὲ καὶ ἠίθδεοι ἀταλὰ φρονέοντεδ 

πλεκτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον µελιηδέα καρπόν. 
τοῖσιν δ᾽ ἐν µέόσοισι πάις φόρμιγχι λιγεύίῃ 
ἱμερόεν κιθάριξε. Λίνον δ᾽ ὑπὸ καλὺν ἄειδεν 
Λεπταλέῃ φωνῇ: τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῇ 
μολπῇ 

9 ο Ν ΄ ο 

τ νυγμῶ τὲ ποσι σκαιροντὲς ἐπογτο. 

ἐν δ᾽ ἀγέλην ποίησε βοῶν ὀρθδοκραιράων' 
αἳ δὲ βόες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε, 

608. ἑστήκει Βαβ]. ἁλωή, δέαντῖςε, 
τη]ῇ πάμαξι πατ Ἠ16Υ, νοη Ῥβα]ι]οι, 
απ ποἱοπθη εἶο]ι αἷς Ῥοῦοι Ἱήπαα 
ταηκίεη. -- διαμπερές σαη” Ἠ]π- 
ἆπχοὶ, τοι ἀἆθπι οἶπεπ Ἐπάο Ὦ]ς 
74π1 ΠάΕΤΗ. 

664. ὤάμφί Δάν. πα Ὀρδιάση Βεἷ- 
ἴθ6ηπ, αΏθγ περί τησ», 8η 41]εη 
Βοϊδεπ. -- κυανέην: Υγοη ΕΒ]ατ- 
β{αἩ1, απίοτ ἆεπ 4Τ41. σοπαηπίεη 
Μεία]]οη π]οπί οτπγάμηῦ: σα 548. 

566. κασσιτέρου επ. 4ος ΡίοΠ88. 
-- ἀταρπιτός ἵπ ἆςτ Ἡ. πατ Ἠῖος, 
--- ἐπ᾽ αὐτήν ἄθοαι ᾱ.1. ἆπτολ 1Ώῃ 
5ε]95ίέ Ἠϊπ, ἆθπ ἸΓεϊηρατύθα 1πι 
(6οσεηβαῦς τα ἆεπ πππσερεπάεπ 
σταῦεῃ αππὰ ΖαπΠ. 

666. νίσσοντο 1π Ι9Θ6ΓΒΡΙΝΕΙΩ ΒΙΠΏΘ. 
νε ἆθτ ἈΝερεπδαίσ πας ὅτε παπά 
Ορ0. τεῖαῦ. --- φορῄες παν Ἠ16γ. 

667. παρθενικαίέ ἵη Ἡ. πατ Ἠῖεχ, 
-- ἀταλὰ φρονέοντες: να]. 2 400 
ἀταλάφρονα. 

568. φέρον τα 4επ Είδε. 
ὅτο. ἵμερόεν αἱς Αάν. παχ ἨΙ6χ, 

νο]. [μερόεσσαν ἀοιδήν α 491. -- 
κιθάριζε παν Ἠϊ6Υ. --- Λίνον πατ 
Ἠϊ6χ, αἶπ Αοπεέ π8ομ ἆαεπι ἀαὈαεί 
τοβεαήιαχθία πγοἀστκοητοπάση Ώαξ 
αἲ 4ίΐνε ποἱρεῦ Αἶλινος σεπαπηῦεΥ 
Κἰασρσθεαης πι ΠήΠ08, εἴπθπ βοἩὂ- 
ηεη Κπαῦεπ σὔζσμοβοη Ὀτερταηρες, 
4ετ πας] ἆθι Ῥασθ πΠ{θΥ ΤΒΠΩΠΙΘΓΗ 
απβνισης απᾶά γοη νᾶζοπάςπ' Ἠιπ- 
4θπ σεγβεϊκολί ππατάε --- εἴπ Βι]ὰ 
4εβ ἆπτοι ἆῑο ΠαζπΙ(πε ἀες Ῥοπι- 
πηθτ σείὄίθύεη Ἐτήμ]]ησς, --- ὑπὸ 

155 

506 

5πθ 

παλὸν ἄειδεν: ναι. φ 411. ὑπὸ 
ἀαταπίοτ ᾱ. Ἱ. ἆεπι Ἰεϊοπάθι Κἰ- 
ἐλαταρίε] Γο]ἱρεπᾶ, ἆαζτ, --- καλόν 
Αάπ., πρ 4 418. φ 411, εἴθίς Ρε 
ἀείδειν. 

στι. Ὑρι. Ἡσπιῃπ. ΑΡο]]. 
898 {. Ίεπταλέῃ Ώαγ Ἠϊεσ, πατί, 
{61Ἠ, --- τοὶ δέ, ἀῑε παρθενικαέ 
απά ἠέθεοι: να]. προ: ῥήσσοντες 
πχ Ἠ16σ, ἀεπ Ῥοᾶεη παῖῦ ἄθπ Εῆ[δε 
αἑαπιρέοπά, πηξ ἁμαρτῇ ϱ]6ἶο]ι - 
πθ10ῖσ, ᾱ. Ἱ. ἴπα Τακῦ. 

ῦτ2. µολπῇ τ᾽ ἰυγμῷ τε, Ι6ἴπίεταβ 
Ώιχ Ἠϊ6Υ, Ζαᾳ ἔποντο: 8ἱ6 Το]σίει 
ἀθπα βάησον, Ῥεσ]ειίείεην 1ππ 
πιῖξ Τοπ απᾷ ἀε]οάς], Ιεῦσίο- 
χθ8 Ῥ6ῖ ἀἄθπι Ἠε[ταῖη, ἆθτ ἀῑο Βήτο- 
Ῥπεπ{ 4θ5 ἸΙμεᾶθβ αΏβοπ]με[αῦ: αἲ 
ἀίνε, “8οἩ Τ1Π0β8’. -- ποσὶ σκαί- 
ροντες, Εἶπο 5επαπετθ Απ κάηταπᾳ 
νοΏ ῥήσσοντες. -- ἔποντο, Ψὶθ 68 
τοη ἆθπι Ζαπι ΤΠ ααβορίο]οπάθα 
Φάπσει ψ 154 Ἠαι[αί: ἡμῖν ἡγείσθω 
φιλοπαίγµονος ὀρχηθμοῖο. 

5τ9--θ06. Ὀτιθίετ Βἱηπσαίτε]- 
{6π, Ῥατβἴε]]αηπησεη 435 ἆθπι 
Ἠϊιτίαπ]αρεη: 1) εἶπο Ἠϊπάετπεγᾶς 
τοη ᾳπθῖ ΤΙιὂψαοηυ ἄροτία]]οπ, ὅτὸ--- 
686; 9) αἶπο {τιεάΙσ]θ βο]ιαίπετᾶς 
581-- 589: 8) αἵπ Ἠοεϊσεπίαη., 590 
---θ06, νσ]. Ιπᾶθε σα 590. 

6τὸδ. βοῶν ὀρθοκραιράων - ϐ 
981. µ 248, σγταάσοαλὂτη ία, ἴπῃ 
ἄεσεπθαῦ τα ἆἀετ σεπὂμπ]ομεπ 
Ὀροοῖθβ ει Ἐταπιπισεβὂτη[εῃ. 

6Τ4. χρυσοῖο ππὰ κασσιτέρου 6εη. 
465 Βίοβρε: ἀῑε ετβίεγεη αἴε]]ζετ 

Ργί. 
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υκηθμῶ ὃ᾽ ἀπὸ κόπρου ἐπεδσεύοντο νομµόνδε ( α 

186. ΕΛΙΑΔΟΣ Σ; . 

ν΄ λ / ν) Φ λ α- 

πὰρ ποταμὸν κελάδοντα, παρὰ ῥοδανὸν δονακζα. 
χρύσειοι δὲ νομῆες ἅμ᾽ ἐδτιχόωντο βόεσσιν 
τέσσαρες. ἐννέα δέ σφι κύνες πόδας ἀργοὶ ἔποντο. 

σµερδαλέω δὲ Λέοντε δύ᾽ ἐν πρώτῃσι βόεσσιν 
ταῦρον ἐρύγμηλον ἐχέτην' ὁ δὲ μακρὰ μεμυκὼς 

ἔλκετο" τὸν δὲ κύνες µετεκίαθον ἠδ᾽ αἰξηοί. 
τὸ μὲν ἀναρρήξαντε βοὺς µεγάλοιο βοείην 

ἕγκατα καὶ μέλαν αἷμα Λλαφύσσετον. οἳ δὲ νομῆες 
αὔτως ἐνδίεσαν ταχέας κύνας ὀτρύνοντες' 

ϱ ο / λ 9 ν / 
οὗ δ΄ ή τοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο Λλεόντων. 

ἱστάμενοι δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ὑλάκτεον ἔκ τ) ἀλέοντο. 
ἐν δὲ νομὸὺν ποίησε περικλυτὺς άμφιγυήεις, 

ἐν καλῇ βήσση, 
ἡ 
µέγαν οἷῶν ἀργεννόάων, 

σταθμούς τε κλισίας τε κατηρεφέας ἰδὲ σηκούς. 

[ἐν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὺς ἀμφιγυήεις 

Ῥτβαπ]σλμτοία, ἀῑα Ι16ἳσίετεη ποαῖ[βθ 
4ᾳατ. Ὑσ]. ζα 511. 
5τδ. ̓ μυκηθμῷ ἵῃπ Π. παχ Ἠ]ατ. --- 

κόπρου, ψῖθ κ 411, ἄεπι Υ1ελποἳ, 
ἄοτ γοη ἆθῃ 5Ε8]]6Π ππηςοἩ]οβςθη 196, 

ὅτθ. Βεϊάε Οτιεεύπαππαπσθη ταῖς 
παρά πηθῦρθη Ἠϊπ βἴεῆμεῃ 1π ἆθπι 
γετηᾶ]ίπις ἀ465 Α]σεπιείπεη Ζππι 
Ῥθεοπάσθτη: σα 154. --- ῥοδανὸν 
ππᾶ δονακήα ηαχ Ἠϊετ. Όας Ἠδι- 
τοαὲ ταῖδ Ῥεπας απἲ άἱε {ο]σεπάς 
Ώατείε]]απσ αἷξ σοαϊσπείετ Ἠιπίει- 
πα] Εᾶτ πι]άε Τ1ετθ. [Απ]μαπρ.] 
μὴ χρύσειοι: σα 51Π. 
ὤΤ8. ἐννέα, βοάδ[ς απξ ἀῑε νῖετ 

Ηιτίεη ]θ πνγοῖ Ἱκοτηταθη πιά εἶποτ 818 
Εὔ]τετ σεάασλί 190. --- πόδας ἀργού, 
5οἈΏπε]] {ή [ε1ᾳε, πχ π]εχ:υβ].ά ὅ0. 

ὅτο. ἐν πρώτ]ῃσι βόεσσιν ππῖεν 
ἄθηπ τοτἆαχβίεη ἨΙπάθτη, 88ο 
ατα νεϊἑθείε επ{{εγηΐ νοπ ἆεπ ΗΙτύεῃ. 

580. ἐρύγμηλον παχ Ἠ16χ, πηῇ σθ- 
ἀε]ιπίετ Ἐπάε]]ρε τος ἆαεπι πτερτᾶπς- 
ΠοἩ πας σ απ]απίεπάθη ἐχέτην: 
Ἠαίίεη ατρτῖῇθη τπᾶ 1π 1ΠΤ6Υ (θ- 
γα]ῦ. -- μακρᾶ Αάτ. Ιατϐ, 

581, ἔλκετο, Υοη ἆεπ 1,ὅπεῃ. 
58». Ααγπάείοη: αἵηπ πεπθε Μο- 

πιεηζ, αὖΌθτ Ἰπποτμαβ]Ὁ ο Ἡ. γοχηθτ 
νοεσμτίομθπον Ηπαβίοπ. --- βοὸὺς 
µεγώλοιο βοείην -- Ρ 8989. 

590 

ὤ8δ. Ὑρ]. 4 116. λαφύσσετον εἶπθ 
ΑΠΟΠΙΙεΕ ΒΠάππο Εᾶτ Ίαφυσσέτην: 
ναε ἅ 964 διώκετον αἰαῦῦ , ἐδιωκέτη», 
Ν 8946 ἐτεύχετον εἴαῦῦ ἐτευχέτην. 

ὅ84. αὔτως ππιφοπβῖ. --- ἐνδίε- 
σαν πας Ἠΐες, πεῖσίεν απ1. 

δ8δ. δακέειν μέν, νοναηρεβίε]!ὲ, 
Ζα 1 408. Ν 280, Ίπι ἀρσοηςαίΐσ Ζα 
ἱστάμενοι κτὲ., ἸπβπάΙν ἆο; Ἐθ- 
πἹεηατπς: Ἱεηη 65 πα Ῥοϊ[δεη σα]5, 
--- ἀπετρωπῶντο Πεταῖναπι Ζᾳ ἅπο- 
τρέπω, παπά {επ β1οὮ ]εάεεπια] 
αὉ. 

ὄθθ.ἔκτ᾽ ἀλέοντο απ πΙοπθη σαχ 
Φα1{α, νε ετπο]ζ ἆας ὠπετρωπῶντο: 
ηΏςἩ 6ἴπεπῃ ηεπθη Απ]απ{ παπάίεη 
ἴθ βἶοῃμ ν]εάετ αὖ. 

6869. σταθμούς κτὲ., εικ]ᾶτεπᾶς 
ΑΡροβίᾶοπ Ζα νοµόν. --- σταθμούς 
Υιποηµκςίᾶδ]]α, κλισίας ΠἩὔτίαν 4εν 
Ἠ]τίεη, σηκούς απΏθᾶαςσμία Ε{6το]ο 
οἆει Ηὔτάεῃ. 

690---606. Όας ἵπ ἀἴθεεη Ύθγεεη 
απαρε{ἄλγζε ΒΙ]4 τετβῦδ[εύ παςἩ βεῖ- 
π6πῃ Ιπλα]ὲ ρεσοπ ἆας εοπεί ἵη ἆθεῃ 
Ώατείε]απσεηπ ἀθεεε]ρει Βίτοϊίοης 
ἄτοχα]] ἀπτο]πσο[ήπτίο («θεοίσ ἆετ 
σοσεηκοαῖ(ϊσαπ Επίβρτεσμαπασ, ἆα, ἆεν 
σοβοΠ]]ἀετίο Ταπσ τα ἆθπι ἵπ ἆθπ 
νοχπειρεπεπάθη Ίπεὶ Ῥοεπεπ «81 - 
σοείο]]ίοει Ἠϊτίεπ]εῦει Ἰαϊποτ]αῖ Ὦ6- 



18. ΤΙΛΙΑΔΟΣ Σ, 19τ 

τῷ ἴκελον, οἷόν ποτ ἐνὶ Κνωσῷ εὐρείῃ 

«Ααίδαλος ἤσκησεν καλλιπλοκάµμω ᾿Αριάδνῃ. 
ἔνθα μὲν ἠίθεοι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι 

ὠρχεῦντ᾽, ἀλλήλων ἐπὶ καρπῶ χεῖρας ἔχοντες. 
τῶν ὃ) αἳ μὲν Λεπτὰς Ιὀθόνας ἔχον, οἳ δὲ χιτῶνας 5956 

εἴατ ἐυννήτους, ἠκα στίλβοντας ἐλαίω" 
καί ῥ αἳ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἳ δὲ µαχαίρας 
εἶχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων. 

οἳ δ᾽ ὁτὲ μὲν Βρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσιν 
ῥεῖα µάλ’, ὡς ὅτε τις τροχὺν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν 600 

71επππο Ἠαῦ. Ἐβρεηπβο στὰ ἆπτομ 
ἀαβ Ἠτεν αχ Εππίήημταπσ ἄαι Όαγ- 
ε]]αηπς νεγφεπᾶείο Ὑετραπη ποί- 
πιλλε βἴαθί ποίησε 6τδ. 58η ἆῑο ἶπ 
41εβει Βεζίεπαπρς «οπ5ῦ Ῥδοβασμ{εία 
Ὀγπαπείν]ε (σα 488) γετ]εῦΣῦ. Απ[ςεν- 
ἀθπι Βπαεῦ 81ο] Ίπι 6ΙηΖθ]πθη ΠΒΠ-- 
οπες τοι ἆετ ἩΠοπιειῖβοποη βΙ6{6 
ΑὈπεϊσοπεπᾶθ. ἈΝαοῖ α]]θπι ἀϊθβθια 
ἨΠαῦ πι 1π ἀἴθβεῃ Ύ6ύβ6π ΘἴΠθῃ 
ερᾶίθετεηπ Ζταβαῦ: σα 6τ]ΕΠΠΕΗ., 

690. χορόν Βεϊσοαπίαη7. --- ποί- 
κιλλε παν Ἠ]εχ. --- ἀμφιγυήεις: τὰ 
988. [Απμαπς.] 

691. Κνωσῷ: τα Β 646. - εὐρείῃ: 
τα Β ὅτσδ. 

592. «αίδαλος, ἆοι Ἐτραπαγ ἆθ 
1αὈγτίιπϐης, βοπεῦ ἆθτ πιγυλίβο]ε 
Ἠερτββεπίαπό ει Ὀ]ίθείεη σγ]εοΠῖ- 
βοπειπ Μππεῦ ππᾶᾷ σπαγ ἆει Ηο]π- 
βοἨπΙ(σΚαηβῦ0. ἤσκησε Ὀϊ]άείοα 
Κκαπβζνο]1, σα Ἐμτεηπ ἀθν Ατίαᾶπο, 
πιθ ϱ5 βολαῖπί, ζαΥγ Ἐσῖογ ἀθβ τοπ 
Έπθβεις πας Ἠῆ]{ο ἆει Ατιαάπο αχ- 
1ΏΠΡΕΠΕΠ Ἀ6σ6ς ἤρετ ἆθπ Μίπο- 
ἴαπχαβ. Ώεμπ ἆετ ἴπι [ο]σεπάεῃ 
σοαφοµα]ἀθτύε ΤαἩπ απθερτίολό αἱίεῃ 
Ώατβίε]]ππσεη, πγεἰομε ἆεη ἀἱς Ἠ/Ι- 
ἀππφεη ἀε5 ΤιαὈγτιπζῃς παπα Ἡππε- 
4επ νετβοβ]ππσεηθη Πεϊπεηίαη” ἆθβ 
Ίπθρει», ἀθιτ Ατίαᾶπο ππᾶ ἆατ ἀπτο]ι 
51 Ῥε[γοίίεν α{Ιδεπεπ 1 ἤπσ]]ηπσε απᾶᾷ 
ἠπηρίαπεη παολρι]άείεπ. Βρᾶϊξει 
26ἱρίο τηβη Ιπ Χποβο οἶπ Ἠοθ]ῖοί 
Ἀπ8 πγεϊ[βεπι ΜαΤΠΙΟΓ, Ὑθ]σ]ιθΒ, ΘΙΠ6Ἠ 
Ἠαϊποπίαησ ἀατεε]]επά, του Τὰ- 
ἀα]οβ {ἄν Ατιαᾶπε σο[ογθ]σ6 βθῖη 
βο]]ΐ6, 

598. ἔνθα, ἆα, ααέ ἀεπι ἆεη Ταπα 
ἀατείε]]επάεη Β1]49. --- ἀλφεσίβοιαι 
πιχ Ἰετ: ἀἱε6 ἆθπ Ἐ]ίθτη Ἐ]πάετ 

ΑπιθΙΒ, Ἠοπιθτς ΤΙία5. ΤΙ. 2. 

6ΓΨΘΙΡΕΠ, Ἠποθ]οπο ἀῑο Ἐτεῖον αἱς 
ἕδνα Ίεπθπ οπἰτιοηίε: νο]. 494548: 
ν16ε]ππιποτΏθπθ. 

694, ἐπὶ παρπῶ, πε ϐ 671 ππᾶ 
Ζα σ 258. 

ὔ9δ. ὀθόνας Εεῖπο Ι1ππθπθ ἄο- 
φᾶπάςθτ. --- ἔχον ᾱ. Ἱ. Ίχασθη. 

3 5 

596. εἴατ᾽ (ο) --- εἶμένοι ἦσαν νοηΏ 
ἕννυμι. --- στί]βοντας ἐλαίω: ἀῑθ 
Ἐάάει ἆει ἄεπερο πιατᾶρη Ῥαί ἆθτ 
ΖαῬεταϊζαπς τηῦ Ο1] Ῥδερτοπσῖ, πι 
βἱθ σοβοηιηεϊ]ᾳϊσ απᾷ σ]ᾶππεπᾶ σα 
πΊΒΟΠΕΗ: νο]. η 10. Όα οἶπεο ἆει- 
αγῖσε Απηπγεπάππσ ἆθβ Ο]6β ἵπ ἆ6τ 
ΥΜοι]εηπερενεϊ ομπο Απα]οσίε 18ΐ, 
50 βἶπά ἆῑθ χιτῶνες, πὶθ 46 ὀθόναι, 
818 Πππθπθ αΠΖΙΡΘἨΘΗΏ απ π]τα εν 
Ζαβαΐᾳ στί]βοντας ἐλαίω, ἀοτ ἀῑρ 
ἀαεπᾶπάςεχ αἱ6 πθι απᾶ ππσερτγαιολέ 
Ῥεπείομποηι βο11, απέ Ῥεϊῖάς σα Ῥε- 
ΖΙ8Ώ6Π βθῖη. 

δ0Τ. καί ῥα αιοἩ 1θΘΥπΠ6Υ, --- 
στεφάνη παἩγβοπθϊη]ίο] θἶπ Ἠο]ιθβ 
Ῥιαἆσπι, ἵπ ἀἱθβει Βεάεαίαπο παν 
Ἠϊ6χ, ἆοςἩ Υρ]. εὐστέφανος. --- µα- 
χαίρας, 5οπβύ αἱς ΟΡΙΕΙΠΙΘΕΒΘΥ σθ- 
Ῥτάπο]ι]ο], Που Ίκανο ΒοἩπναχίςτ, 

698. ἐξ: σα 480. 
699. οἱ, Σἤπρ]ίησο παπά Σαπσίταπθη. 

--- ὁτὲ μὲν ππὰ ἄλλοτε δ᾽ αὖ (609): 
νβ]. πα 4 64, ταῖς ΠεταβΙΥ{ΟΥΠΙΕΗ ΥΟἨ 
παάσειπο]ίεπι Ἰ6οββε]. --- θρέξα- 
σκον Ἰὔρείεη. -- ἐπισταμένοισι 
σαφομ]Ιοκί, σοπαπ{, βοη8ῦ παν 
γοη ΒΕΘΙΒΟΠΘΗ. 

600, ῥεῖα Ὀθ]μοπάς. -- τρόχον 
Έορ{ετδοποεῖθρα, ἵπ 4ἱθεετ Βεάει- 
ἴαπς παχ Πεν. εν Ὑοτσ]θῖοἩ νει- 
Ἀηδομαπ]Ιομύ ααίδετ ἆθτ Βομπε]]ϊσ- 
Κεὶο ἆετ Ῥεπεριπσ ἆεπ Βταπά- 
ἴαππ Ἱπι ἄερεπβαίσ σπα ἆθπι 609 

ϱ ἘἘ 



198 18. ΙΛΙΑΔΟΣ Σ. ι 

ἑζόμενος κεραμεὺς πειρήσεται, αἴ κε θέῃσιν' 

ἄλλοτε δ᾽ αὖ θρέξασκον ἐπὶ στίχας ἀλλήλοισιν. 
πολλὸὺς δ᾽ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταθ’ ὅμιλος 

τερπόμενοι' μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο Βεῖος ἀοιδὺς 
φορμίζων᾿ δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ αὐτοὺς θ0ὅ 
μολπῆς ἐξάρχοντος ἐδίνευον κατὰ µέσσους.] 

ἐν ὃδ᾽ ἐτίθει ποταμοῖο μέγα σθένος ᾿Φκεανοῖο 
ὄντυγα πὰρ πυµάτην σάκεος πύκα ποιητοῖο. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε, 
τεῦξ ἄρα οἳ Βώρηκα φαεινότερον πυρὺς αὐγῆς, 610 

τεῦξε δέ οἳ κόρυθα βριαρήν. κροτάφοις ἀραρυοῖαν. 

καλὴν δαιδαλέην. ἐπὶ δὲ χρύδεον Λλόφον ἦκεν, 
τεῦξε δέ οἳ κνημῖδας ἑανοῦ κασσιτέροιο. 

) Δ 2 λ / 2 5 / λ 3 / αὐτὰρ ἐπεὶ πάνθ᾽ ὅπλα κάµε κλυτὺς ἀάμφιγυήεις. 
μητρὺς ᾽χιλλῆος Θῆκε προπάροιθεν ἀείρας. 6156 
ς 2 5” 9] κά 2 2 ΄ / 
ἡ ὃ' ἴρηξ ὣς ἆλτο κατ Οὐλύμπου νιφόύεντος 

τεύχεα µαρμαίροντα παρ ᾿Ηφαίστοιο φέρουσα. 

Ῥεπεϊομπείεα Ἠαειπεπίααυ7. -- ἄρ- 
µενον ἐν παλάμῃσιν Ξ- ε 954, 
601. περαμεύς παν Ἠϊθι, --- πει- 

ρήσεται ΟοπΠ]. Αον., πς Αοσαβαϊῖν- 
ορ]εκέ Ώασ Ἠ1ες. 

602. ἐπὶ στίχας, Ζα Τ 118, 1η 
Ώεϊμαεῃ, τεϊπεπινοαίῖς. -- ἀλλή- 
λοισιν Ώα8. ἄθχ Ἠαεπίαης: ααξ εἵπ- 
αηάεχ 71. 

608. πολλός Τα τοῖς]. 
604---606 -- ὃ 1-19. 
604--- ν 2Τ. τερπόµενοι ἀεπι ΘΙΠΠΘ 

πας Ῥεζοσεπ απ ἆαβ ΚοΙεκάνε 
ὅμιλος: Ζα Β 3τ89. --- μετὰ δέ σφιν: 
1π 1πταον Μ1ΐΐα, ᾱ. 1. 4ετ Ἕαππεῃ- 
ἀεῃπ. --- ἐμέλπετο 8818. 

606. κατ᾽ αὐτούς απίει ΙἨΠΘη 
βο1.ς6. Κτ, ΡΙ. 68, 2ὔ, 1. 

606. ἐξώρχοντος 5ο. ἄοιδοῦ. -- 
ἐδίνευον: ἴπτο Βεπεριπσεπ Ὀθρ]εί- 
{είοη ραπίοπηϊπιῖκοα ἆεπ «θεαπρ, 
νο πας 1Ἀπθοη πΙοάθταπι ἀἱθ Ἐτο- 
Ἰαβοπεπ ἆετ Τᾶπσθυι 1Π 6ἶπθπι ϱ6- 
πΐββεη Ζαβαππιθηµαπσο Ζα 4επκεπ 
βἰπά. --- πατὰ µέσσους 1η ΙἨΤ6Υ 
Μτ1{ΐ{6, ποάατο] κατ αὐτούς πἈ]θς 
Ῥορβύπατας, πᾶ. 

6076 Ὑιοτίει Ἠ]πσβίταίίθυ, 
Ῥατείο]]απσ ἆθρβ 0Κ68ΠΟΒ. 

6007. µέγα σθένος Ὠπεανοῖο -- 
Φ 196. Ῥετ Οκεαπος 180 αἱ εἶπ 
ἀἷἱο Επάκοπεῖρο απιβιε[δεπάθν Βίτοπα 
σεάαοἩῖ. --- 5ο 156 ἀῑε Εῆ]]α Ἱε]α[ς 
Ῥαπεσίετ ΕἰσατεπΏ]]ά6ν ραββθπά εἶπ- 
σετα]Ἀπις ἄπτον ἄἱθ ταηίσεπ Ώατ- 
ανεΙ]απσεηπ ἀάας ἸΓε]ία]]ς Ίπι ΜΙ{{ε]- 
ταπᾷ παπά ἆθβ ἀας ἄαππε ππιβοβ]1θ- 
[βεπᾶεη ΟΚοθαπο». 

608. ἄντυγα πὰρ πυµάτην: να. 
Ζ 118. -- πύκα ποιητοῖο ἵπ ἄειτ Π. 
ηἌτ Ἠ1ευ., 

6010, οἳ ἆθπι ΑαΠΙ]1. --- φαεινότε- 
ϱον π. α.: νο]. Χ 184 8 νοπ Αολ]]]: 
ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος 
αὐγῇ ἢ πυρὸς αὐθομένου ἢ ἠελίου 
ἀνιόντος. 

641. κπροτώφοις ἀραρυῖΐαν -ᾱ-- Ν 
188, νρβ]. σ 98. 

619. παλὴν δαιδαλέην: πα α 181. 
- ἐπί Δάν. ἄατατξ, --- χρύσεον 
λόφου: νβ]. Τ. 983. περισσείοντο 
δ᾽ ἔθειραι χρύσεαι. -- ἥκεν: νβ]. 
Τ' 988. 

618. κνημῖδας: 21 ΙΓ 880. --- ἑανοῦ, 
βοἈπ]]θββαπι) πες]. 

616. ἴρηξ ὥς: γρ]. Ν 628 -- 
ὦλτο Αο, εἰς ἅλα: νρ]. 4 6ὔδ5. [Αηή- 

Ἠαπρ.] 



ΟΠΟΝΜΕΙΡ ΤΗΙΑΔΑ. 

ΕΟΕΒ ΡΕΒΝ δΟΗΠΗὕΙΑΒΒΒΑΛΟΌΟΗ ΕΕΚΙΛΗΤ 

ΥΟΝ 

ΚΑΗΤ, ΕΗΙΕΡΗΙΟΗ ΑΜΕΙΣ, 
ῬΒΟΕΕΒΡΟΕ ὉΝΡ ῬΒΟΒΕΕΚΤΟΕ ΑΜ ΥΜΝΑΡΙΟΠΜ σΖὸό ΜΟΗΤΗΑὉΕΒΕΝ ΙΝ τΤΗΟΒΙΝΑΕΝ. 

ΖΝΕΙΤΕΠ ΒΑΝΟ. 

ΡΗΒΙΤΤΗΕΡ ΗΒΕΤ, αΒΡΑΝΑα ΧΙΧ-- αΣΙ 

ἘΕΒΑΕΒΡΕΙΤΕΤ 

πΟονΝ 

ἘΕΟΕ' ΤΕ. Ο. ἨΕΝΤΖΕΙ, 
ΟΒΕΕΙΙΕΗΕΒΕΕΒ ΑΜ ἄΥΜΝΑΡΙΣΜ Ζ0ὸ αὐπττικαξν. 

2ΝΕΙΤΕΗ ΒΕΠΙΟΗΤΙάΤΗΕ ΑΌΕΤΙΑΕΒ, 

Ξξ 

ΤΒΙΡΖΙα, 
ῬΕῦσκ σνυ ΥΕΒΙΑΛα ΥΟΝ Ε. α. ΤΕΌΓΒΝΕΗ. 

1881. 
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Τα ταν ο δ. 

Μήνιδος ἀπόρρησις. 

᾿Ηὼς μὲν κροκόπεπλος ἀπ᾿ Ὠκεανοῖο ῥοάων 
ὤρνυθ'., ἵν᾽ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν" 
ς 2 2 -” [μοβ ω / ρω / ἡ δ᾽ ἐς νῆας ἵκανε Θεοῦ πάρα δῶρα φέρουσα. 

εὗρε δὲ Πατρόκλω περικείµενον ὃν φίλον υἱὸν 
΄ 

΄ / . / 2 3 2 5 ον [ο μὴ 

κλαίοντα Λιγέως᾽ πολέες δ΄ ἀμφ' αὐτὸν ἑταῖροι ὄ 

μύρονθ’. ἡ δ᾽ ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα θεάων. 

ἔν τ᾽ ἄρα οἳ φῦ χειρί, ἔπος τ᾽ ἔφατ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν' 
»τέκνον ἐμόν, τοῦτον μὲν ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ 
χεῖσθαι., ἐπεὶ δὴ πρῶτα 9θεῶν ἰότητι δαµάσθη" 

τύνη δ᾽ “Ἡφαίστοιο πάρα κλυτὰ τεύχεα δέξο 19 
καλὰ μάλ’, οἳ οὔ πώ τις ἀνὴρ ὤμοισι φόρησεν." 

ὧς ἄρα φωνήσασα 9εὰ κατὰ τεύχε᾽ ἔθηκεν 

πρόσθεν ᾽4χιλλῆος' τὰ δ᾽ ἀνέβραχε δαίδαλα πάντα. 

α 
ἌΝαοἩἈ ἆεντ ϐῦετσαρο ἆετ Πεπθη 

ἸΜαβει απ ΑοΠΙ]] ετ[ο]σύ νοι νει- 
βαπιππε]ίετα Ἠεεχ ἆἀῑδ Απβεζμμιης 
7ΥΥΊ8ΟΠΕπ ΊἨτα ππᾶᾷ ΑσαπιθΠΙΠΟΗ, 
Ώαταη βοπ]ε[Βεη αἰοι ΚΙασεπ ἆ6γ 
Ἐτίβεϊ απᾶ ΑοἨῖ]]ς ππι Ραΐτοκ]ος 
ππά ἆῑε Ὑοτρετεϊπιησεπ σα ἆει 
πι {ο]σεπάεη (εβαηπσο Ὀδεσίππθπᾶςῃ 
ΒοΠπ]ασμί. ΜΙο ἆθεπι Αηίϊησθ ἆθβ 
.ιθεαπσες Ὀοσ]ιππί ἀεχ 4. Ῥομ]ασηί- 
ἰ8σ, ἀετ 21. Τας ἀατ Πῖας ἄρετματαρῦ, 

Υ. 1--δ9. Ώ1ο Ὀρεχραῦο 4εχ 
ηθπθη Ἰα[ίεηπ απ ΑοΏ11]. 

1. Ἐτείες Ηεπαϊκ[οι Χξ 61, ᾳπεῖ- 
68: τε]. χ 197. Τ 5. [Απμαπρ.] 

9-- 43. εδ. Ὑσ]. Β 48 {. 
4. περιπείµενον: να]. 284 ἀμφ᾽ 

αὐτῷ χυµένη, 18 ἆεπι κλαίοντα 
ππῦρτρεοτάπεῦ, Ὠϊο ΒιιδίΙοη, πε 

Σ 8564 4, 
ο ρηΙΙς 

ὅ. Επείες Ἠεπα]αδίοῃ: νρ]. κ201, 
2πεΙζθι -- Β417. 6 58π. 1 6ρο. 
ἀμφ) αὐτόν παπι 11π ε]ρβύ 
Ἠεταπα, 1ππ αππισερεπᾶ. Ζαν Βασπο 
γαι. Σ 964 { 

6. ἐν τοῖσι παρίστατο: να]. 4219, 
ἴταῦ πεταη ἵπ 1μτο Μ1{ΐ6. 

π - 2 2585. 406. 5 982. Σ 984, 
498 απᾶ Ἱπ ἆετ 04. 

8. Ἀπεϊίος Ηειπϊβοα -- Σ 119. 
Ἱ' 65. ο 6ρ8. π 141. 

9. ἐπεὶ δὴ πρῶτα, 
θΙητη κα]. 

10. Ἡφ. πάρα τα τεύχεα: νβ]. 
Σ 19Τ. 

11. ὤμοισι: ἆβ ρ1]ὲ γοη Ῥαπσες, 
Βομ]]ὰ απᾶ βομνετί. 

18. τά Ὀετοαίδεί ἆπς {ο]σεπάρ δαί- 
18 

τα Ζε]έ ΑομΙ]]Α, να]. 

βο]ζά σπα 



19. ΙΛΙΑΔΟΣ Τ. ι 

ΜΜυρµιδόνας ὃ᾽ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη 

ἄντην εἰσιδέειν. ἀλλ ἔτρεσαν. αὐτὰρ ᾽άχιλλεὺς] 16 
ὡς εἶδ᾽, ὧς µιν μᾶλλον ἔδυ χόλος. ἐν δέ οἳ ὅσσε 
δεινὸν ὑπὸ βλεφάρων ὡς εἰ σέλας ἐξεφάανθεν' 

τέρπετο ὃ᾽ ἐν χείρεσσιν ἔχων Θεοῦ ἀγλαὰ δῶρα. 

αὐτὰρ ἐπεὶ φρεσὶν ᾖσι τετάρπετο δαίδαλα Λεύσσων. 
αὐτίκα μητέρα ἣν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 20 
μῆτερ ἐμή. τὰ μὲν ὅπλα θεὺς πόρεν. ο ἐπιεικὲς 

ἔργ᾽ ἔμεν ἀθανότων. μηδὲ βροτὺν ἄνδρα τελέσσαι" 
νῦν ὃδ᾽ ἦ τοι μὲν ἐγὼ θωρήξομαι’ ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 
δείδω., µή µοι τόφρα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 

μυῖαι καδδῦσαι κατὰ χαλκοτύπους ὠτειλὰς] οὔ 

εὐλὰς ἐγγείνωνται. ἀεικίδσωσι δὲ νεκρὺν --- 

ἐκ δ᾽ αἰὼν πέφαται -- κατὰ δὲ χρόα πάντα δαπήῃ.« 
τὸν ὃδ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα Θεώ. Θέτις ἀργυρόπεξα" 

ωτέκνον., µή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι µελόντων. 

ὃδαλα το. --- ἀνέβραχε, π16 ΠΟΟΗ 
φ 48. --- δαίδαλα πάντα --- Ε 60. 

14. ἕλε Ὠἱβ ἔτλη -- Χ 196. Ῥοτ 
Βομτοεσκεῃ 1Εῦ ἀῑε Έο]σε ἀθ8 ΚΗντεπς 
ἄετ σδὐ]οπεῃ Ἰ/αβεηπ, ἆοολ πεὶςῦ 
ἀας Εο]σεπᾶς πιεἩτ απξ ἆθπ αἰτα]- 
Ἱεπάθη (]απ7ζ ἀετεε]ροεῃ. 

16. ἄντην εἰσιδέειν σταάθατς 
αυΕ ἆἀῑο Ὑγα ει ἄεπ Β]1οκ τα 
γ1οἩ{θη. --- ἔτρεσαν πυαπάἴεη 
β10] 2 Ἐ]τπολπῦ: νρ]. ω 49 {. 

16. ὡς --- ὥς Ζαᾳπι Απδάτιο]ς ἆθτ 
πηπαϊδε]ρατεη Απεϊπαπάετ{ο]σο ἆθτ 
Ἠαπά]απσεη, πο 994. Υ 494 το. 
4515 1. -- σος, ρεσεπ ἆεπ Μόὸτ- 
4ει βεἶπθ ΤαἴτοΚκ]ος, ἆθπ ϱν ππῃ 
τη ΒθβΙ{7 ἀεχ Ἠαβοιι Ῥεβ]εάῖσεπ 
Κοππῖθ. --- ἐν Αάν. ἁτίππθη (πι 
Κορίθ). 

11. δεινὸν Αάν. τα ἐξεφώανθεν. 
-- ὑπὸ βλεφάρων αὐ]αῦ. ἄεπ.: ππ- 
{ετ -- ἨΘ6ΙνοΥ, -- ὧς εὖἰ εἰσαεπί- 
Ἠσ]: ππῖθ --- 16 φείχο ἆεπ Έα]1: 4 
1 648, νρΙ. Τ' 966 ὡς εἴ τε πυρὸς 
στίς. 

18. ἐν χείρεσσιν ἔχων, Ἱπάστα ϱν 
βΒ1θ ΑἨ{ΦΕΠΟΠΙΠΙΕΠ Ἠαίία, να]. 19, 
ππα ϐἱθ πᾶμεν Ζα Ῥείτασλμίοη,. Υρ]. 
γεχρ]]. Δαπ. ΥΠΙ 619 πυγαέιγφε 
{πίεγφμο πιαπς εί Ὀγασ]ία ουογδαί. 

19. τετάρπετο -- Λεύσσων ἆ. Ἱ. 

β1ο] εαξζ σ6βεῄιθη, βαξίβατα Ὀθβδοματῦ 
Ἠαθίο: να]. 2) 053. ὃ 4Τ. 

.ἳς τά 4εΠκΗβομ: ἀ1ο ΊΝαΠεπ ἆα. 
--- ο ἐπιεικές (56. ἐστί): ἄετ Ἐε- 
Ιαὐνσαΐ” ὈΠ]ά εὔ εἶπε ριΔάΠκαὔῖνο Βε- 
ὔτηππαης Ζα τὰ ὅπλα: 818 ε5ο1ομαο, 
ᾱ. 1. 8ο Ἠθντ]οἩ, πϊθ.... απᾷ οπῖ- 
Ἠᾶ]ὲ ἄεπ Ππιρίροάαπκον.. 

28. νῦν δέ, ἀα, 1ο] ἴπι Βαεεῖῦσ ἄετ 
γΓαβαενπ Ῥΐη. -- ἀλλά Ὀϊ δείδω --- 
Κ 98. πα 454. 

94. τόφρα Ἰαΐ Ἱπ θωρήξομαι 6ἶπθ 
ππσθεπαπθ Βεζῖεµμαπς, ἀξΠΠ Εεπιε]ηῦ 
186: πᾶλτοπά Ίο ἸΝπιρίο. --- υἷόν 
αὈ]ᾶπσίσ γοη καδδῦσαι: ᾱ. 1. ἵπ ἀθπ 
1εἶο ἀ46εβ ΒομπθΒ εἰπάπησεπά. 

9ὔ. πατά Ἠϊπαῦ ᾱ. 1. ἀἆπτολ. --- 
χαλκοτύπους ΏἩτχ Ἠ1ΕΥ, 

26. ἐγγείνωνται Κοπ]. Αοχ. Τ πιθᾷ. 
παν Ἠϊ6Υ, --- Ζπαιῖζθε ΗαπαϊβςἩ --- 
ΠΠ 545. : 

οτ. ἐκ δ᾽ αἰὼν πέφαται, εἶπθ 
Ῥατοπί]μαςο Ίπι ΑπΠδΟΜ]Π[5 απ νεκρόν: 
Ἠθταας (απ5 ἆεπι εῖρε) 180 ]4 
ἀ4ας Τ.οῦοπ σοθ1]σί (ἀπτοἈ ἀἱθ 
Τό απρ), 80 ἀά8 6χ βἶομ ἀθς Μαάεπ 
π]ολῦ 6 πεμτεη ΚΑΠΗ. --- κατά σα 
σαπήῃ, ΒαΏ]ε]κ νεκρός. 

28 -- Σ 12Π. 6 89. 
29. Ὑσ]. Σ 4605. ν 962. π 3496. 

ω 9ὔτ. 
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τῷ μὲν ἐγὼ πειρήσω ἀλαλκέμεν ἄγρια φῦλα,. 80 
µυίας. αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηιφάτους κατέδουσιν’ 
ἤν περ γὰρ κῆταί γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν. 

αἰεὶ τῶδ” ἔσται χρὼς ἔμπεδος ἢ καὶ ἀρείων. 
ἀλλὰ σύ γ εἰς ἀγορὴν καλέδας ἤἥρωας ᾽άχαιούς, 
μῆνιν ἀποειπὼν ᾽γαμέμνονι ποιμένι Λαῶν [ὁ] Όι 

αἶψα μάλ᾽ ἐς πόλεμον Θωρήσσεο. δύσεο δ᾽ ἀλκήν.α 
ὡς ἄρα φωνήόασα μένος ποΛλυθαρσὲς ἐνῆκεν, 

Πατρόκλω δ᾽ αὖτ ἀμβροσίην καὶ νέκταρ ἐρυθρὸν 
στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα οἳ χρὼς ἔμπεδος εἴη. 

αὐτὰρ ὁ βῆ παρὰ θῖνα Βαλάσσης δῖος ᾽άχιλλεὺς 40 
σµερδαλέα ἰάχων. ὦρσεν ὃ) ἤρωας ᾽4χαιούς. 

καί ῥ οἵ περ τὸ πάρος γε νεῶν ἐν ἀγῶνι µένεσκον, 
οἵ τε κυβερνῆται καὶ ἔχον οὔήια νηῶν 

80, τῷ Πππεϊεεπά ααξ ΡαἰτοΚ]οβ. 
--- ἄγρια φῦλα: να]. Ρ ὅ5τι Β. 

81. Τε. ϱ) 416. 
82. κῆται, ἵηπ Ῥτοβα κέηται, Ὦ6- 

ζοηπύ ἆπτοι γέ ἴπι ἄεσεηβαίσ σαχ 
Βεείαίίαησ, «Ὁ δδ4 κῆται -- ἆκη- 
δής. --- τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν 
Ῥϊίδ ζαπι το]]επάαπσΏτίησθῃ- 
4επ ἆαᾳπτα, Ὦίβ σα ἆεβ ἆα1τθβ 
γο]επάπησ --- ἵπ Ἡ. παχ Ἠϊεν: σα 
ὃ 86. 

89. ἔμπεδος ππνεχβεμτὸ, ἢ καὶ 
ἀρείων, πῖο ΤΠ 5ὔτ, οἆθτ ποσ] 
Ῥ6ββθτ, αἱ πηγεγεε]τέ,α]κο {115ο1ςς, 
αἱς Ῥίμεν: νσΙ. ο τοπ 

84. Ὑρ]. α 212. καλέσας ππᾷ ὦπο- 
ειπών, απ{εϊπαπάον {ο]σεπάε Ἠαπά- 
ἸαηρφεἨ, επίμα]εηπ ἆεπ Ηαπρίσεάαπ- 
κεη ἀει Ααβοτάεταησ: Ῥεταίο οτδῦ 
εἴο. --- ἤρωας Αχαιούς Υοπι 68ΠΖΘΗ 
Ἠ[εεγτ, 

86. ἀποειπών: ο τον ἆθπι Πϊ- 
6απιπια 1η ἆει Αγεῖς σεἀςληῖ. 

86. δύσεο ὃδ᾽ ἁλκήν, πε Ι 981. 
87. Ζπεῖῖες ΗεπιΙβΙς]: νσ]. ν 987. 

Ῥ 156. 

88. ἀμβροσίην, Ἠϊον αἱς οἶπαο Ατί 
ΈβεθηΖ, ππι ἀεπ Πδϊομπατη νου Ὑεχ- 
πθρυης σα βοπΏίσπεη: τα]. ΠΠ 6το. 
Ἐ8 αοπεϊπῦ Ἠϊου ἀῑο Ἠπίππεταηπσ απ 
εἶη ἵπ ἀθγ τογποπιθείβοπεη ΖεΙξ απο] 
Ῥεῖ ἆεπ τίδεοπεπ ἤρ]ο]ες Ἑμπρα]- 
βαπηεταηρθγοτίαητεηπ πνοιβα]θσαῃ, 

ποται{ αποῇἩ ταρχύω (νρβ]. ταριχεύω 
εἰπρα]ςαππίθτ6π) Ὑγεῖςῦ. 

89. κατὰ ῥινῶν ἀϊῑο Ναβ]ὅσ]λετ 
ἨἶπαὮ, Πεν γοπι ]ήεοσεπάςα, ἆα- 
πετ: ἀἆπτο]λ ἆῑο ἨΝαβ]όσςΠαν, ἵπ ἄαβ 
Ίππθχο θες Κορίθεε. Όαε Ἐππβῦ/βεπ 
που Επα]βαπαϊοταπσβεπΏρίαησεπ 
ἀπτο]μ ἆῑδ Ναεθ 1η ἆαβ ἄεἨίτη οἆεχ 
ἀεπ Κορέ Ὀάείο οἴπεπ ἨἩαιρίακί 
4ει Ἀργρίκοπει Μαίϊλποάο. --- Ώαίβ 
Τπεῦις ἆαταιέ πγθᾶάεν τα Ἀετεαβ 
σατᾶςκκεμτί, 196 π]ομό οτπᾶ]π. 

Υ. 40---Τδ. ΑοΠ111 επίβασ{ νοτ 
ΥΕΥΡΒΑΠΙΠΙΘΙ{6πι Ἠθδθι ΒΘΙΠΘΠΙ 
αἄτο]] παπά ἀτ]πσί απέ ἀῑε Ετ- 
δείπαπςο 465 Καπιρ{θΒ. 

41. σµερδαλέα γοτ ἆἄθεπι ἀϊσαπι- 
πι]θτῦεη {ώχων. -- ὦρσεν Ὀτασλ{θ 
Ιῃπ Βεπεσιατπα. [Απμαπσ.] 

45. καί ῥα απςἩἈ παπ, πας οἳ 
περ 5ε]ρβδί ἀἱο πο]οπα, απί- 
6ΕΠΟΠΙΠΙΕΠ 4ὔ καὶ μὴν οἵ. -- νεῶν 
ἐν ἀγῶνι, ἵπ ἆει Ύ6γβαπαπι]απο ἆθτ 
ΦοΠΙ 8, ἴπι Βομιβρ]ασετ. 

45. οἵ τε Πε]αδῖν, ἆαζα κυβερνῆ- 
ται Ετὰδικαί, ομπο ἔσαν: ται. Φ 
160. Ῥίαε Ὑοτίε καί Ὀϊς νηῶν Ρ]- 
4επ ἆασα οεἶπο ετκ]άγοπάς ΑπθζϊἩ- 
της. --- ἔχον πΠαπάλαλίεἨ, -- 
Ὀρτίσεηπβ πετάεηπ βοπβῦ ηϊγσθηάβ 
Μαΐτοβεπ απᾶ Ῥίεποετ]ειίο αἱς θἶπ 
Ῥεβοπάσθτει Βίαπά γοη ἄεπ Ετίεσθγη 
Ρ6βομΙθάθη, 



6 19. ΙΛΙΑΔΟΣ Τ. ι 

καὶ ταµίαι παρὰ νηυσὶν ἔσαν., σίτοιο δοτῆρες. 

καὶ μὴν οἳ τότε γ᾿ εἰς ἀγορὴν ἴδαν, οὔνεκ) ᾽άχιλλεὺς 46 

ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ) ἀλεγεινῆς. 
τὼ δὲ δύω σκάζοντε βάτην ΄ἄρεος θεράποντε, 
Τυδείδης τε µενεπτόλεμος καὶ δῖος Ὀδυσσεύς, 

ἔγχει ἐρειδομένω΄ ἔτι γὰρ ἔχον ἕλκεα Λυγρά' 

κὰδ δὲ μετὰ πρώτῃ ἀγορῇ ἵξοντο κιόντες. δ0 
αὐτὰρ ὃ δεύτατος ἦλθεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγαμέμνων, 
ἕλκος ἔχων' καὶ γὰρ τὸν ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 
οὗτα Κόων ᾽Αντηνορίδης χαλκήρεϊ δουρί. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντες ἀολλίσθησαν ᾽ἄχαιοί, 

τοῖσι δ᾽ ἀνιστώμενος µετέφη πόδας ὠκὺς ᾽άχιλλεύς' δ6 
»"ἄτρεῖδη, ἤ ἄρ τι τόδ᾽ ἀμφοτέροισιν ἄρειον 

ἔπλετο, σοὶ καὶ ἐμοί, ὅτε νῶί περ ἀχνυμένω κῆρ 

Βυμοβόρω ἔριδι µενεήναμεν εἴνεκα κούρης; 
λ 3 2 2 / / 2” 2 ν 

την Όφελ' ἕν νήεσσι κατακτάµεν ᾿άρτεμις ἰῶ 

ἥματι τῷ. ὅτ᾽ ἐγὼν ἑλόμην 4υρνησσὸὺν ὀλέσσας' 60 
τῷ κ᾿ οὐ τόσσοι ᾽Αχαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας 

44. σίτοιο δοτῆρες (παν Πεν) ἀϊε 
4επ Ετονίαπί απαςίαι]ίοη. Βο]ομο 
Ῥτονιαπύπιεϊιβύετ υεγάεη 5οηβύ ΠΙχ- 
δεπάς ετφᾶ]μηῦ, 

40. οὔνεκ᾽ Ὀϊβ ἀλεγεινῆς -- Σ 
οαἱς. Ὅ 4ο Ἐ. 

4Τ. σκάζοντε: Ώϊοπιεᾷθβ Ἱπαχ 1Π ἆθη 
Ἐπίς γεινιπάεί 4 8ττ, Οἄτεεεις ἵπ 
ἀϊο Φαῖίε 4 49Ττ. -- βάτην ΔΟΓ.: 
Πο ίθη β1οἩ απ{. 

49. Ἐτβδίες Ηοπι]α{ίο]ι --- 5 58, νρ]. 
ν 1Τ0. γάρ σεἀεμπί 1π ἆαι Ατεῖς, 
νο 4 949. ἩὮ 99. 1 680. -- ἔχον 
παχεηπ Ῥεμα[εῦ παῖξ, Ἱττζεπ ποσο] 
η ἆετ Ὑπτκαηρ: ἆῑε Ψουγνυπάπηρ 
παν οτεῖ απι νοτμεγσεμεπάεη Ταρε 
ετ[ο]σῦ. 

60. κάδ 7α ἴξοντο. --- μετὰ 1Ἡ- 
τη] {{αη, ΠΡ ἆγορῇ, Ψὶοθ.106. πρώτη 
4ετ τοτὰθχβίου, νο ἆθει ΕἨτεη- 
ρ]αΐρ Γῆσ 41ε Ῥήγείοη ναν. 

δ1. ὁ ῬοταΙθεῖί ᾽Αγαμέμνων γοτ, 
δεύτατος ριΔα]καν. 

ῦδ. καί 816, 21 τόν. 
6δ. οὗτα: 4 948 Β, 
4, Ἠτείος Ἠοπιϊραςαμ -- 8 191. 
δδ -- 4 ὅ8. 
66, ἡ ἄρ τι, τα Θ 9256, Ετασο ἵπ 

γαχπθΙπθπάθπι ΒίΠΠΘ: πατὰ ἄεπη 
Ίγσεοπᾶ ἀϊθρος {ἐᾷτ Ῥειάε Ῥ6ςῬ- 
8ΕΥ, Ἠαῦ 8ἵομ ἀἄεππ ἄπγαας Ίεσεπᾶ 
εἶπ ἄαπίπη Γῆτ Ῥεῖάε εισερεπ»τόδε 
πεῖεε αα[ ἀῑο {οἰσεπάε Απαθζάμιαπς 
τη] Ό ῦτε ὅτ. [Απ]μαης.] 

ὅτ. ὅτε α]ς: 
περ εΏεη ψἰγ Ῥεϊάεῃ. -- ἀχνυμένω 
κῆρ-- Ὢ 984. 448, νοπι Ὀπνπι]]ει 
ἄρεν γονπιεϊη]]επα Κτάπκαης. 

ὤ8. Φυμοβόρω ἔριδι: Υρι. Η 310. 
-- µενεήναµεν ΛΑοτ. ἵπ πι σθο- 
ΥΙΘ6{Τ6ηἨ, 6ΥσΤΙΙΩΗΠΙΤΘΠ. --- εἴνεκα 
πούρης 7α ἔριδι. 

69. ἐν νήεσσι ἴπι ΒοΠμιββ]ασετ: 80- 
Ῥα]ὰ εἰ ἀαμίπ σεὈτασπὺ παχ 8ἱ8 
(οἴαησεπο, --- Όει /απβοι 166 πατ 
ἀατοἣ ἆεπ εάαπκεοπ απ ἀῑο πῃ- 
ϱοΙσεν Εο]σεπ ἀθ5 Βίχεῖίθς πι ἀἷθ 
Βτίεεϊς οἵπσθσθβθη. 

60. ἑλόμην πιῖχ απβ]45 88 ἆθγ 
Ῥοιίο. --- 4υρνησσόν: νβΙ. Β 690 Ε. 
Ναν Ἠϊ6υ πηιτὰ ἆῑο Βία, υοῖ ἀθχατ 
ἘΙππα πιο Βτὶβεῖς σείαησθη γΓΩΥ, ϱ6- 
ποπηῦ: νρ]. Ι 9851. Π οτ. 

61. τῷ ἆαπἩ, ππηπις ἆθη γο- 
μουσολοπᾶ ση Ἠγυπεοὶ αξ, -- ὀδὰξ 
ἕλον ἄσπετον οὖδας --- «ὸ π88. χ 269 

σα ϐ 9909. --- νῶί 

| 
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δυσµενέων ὑπὸ χερσίν., ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος. 
Ἕκτορι μὲν καὶ Τρωσὶ τὸ κέρδιον' αὐτὰρ ᾿ἀχαιοὺς 

δηρὸν ἐμῆς καὶ σῆς ἔριδος µνήσεσθαι ὀίω. 
ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ. 6ὅ 
Φδυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαµάσαντες ἀνάγαῃ' 

νῦν δ᾽ ᾖ τοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί µε χρὴ 
ἀσκελέως αἰεὶ μενεαινέμεν' ἀλλ ἄὤγε ὃᾶσσον 

ὄτρυνον πολεμόνδε κάρη κοµόωντας ᾽άχαιούς, 

ὄφρ) ἔτι καὶ Τρώων πειρήσοµαι ἀντίος ἐλθών, το 
αἲ κ ἐθέλωσ) ἐπὶ νηυσὶν ἰαύειν' ἀλλά τιν οἴω 
ἀσπασίως αὐτῶν γόνυ κάµφψειν, ὃς κε φύγηῃσιν 

δηίου ἐκ πολέμοιο ὑπ ἔγχεος ἡμετέροιο.: 
ὡς ἔφαθ). οἳ δ) ἐχάρησαν ἐυκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 

μῆνιν ἀπειπόντος μεγαθύμου ΠηλΛεῖωνος. τὸ 

τοῖσι δὲ καὶ µετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγαμέμνων 

[αὐτόθεν ἐξ ἕδρης. οὐδ᾽ ἐν µέσσοισιν ἀναστάς ] 

νο]. {4π49. Χ1π. Β 418, νοπι Τοά6ς- 
Ἐταπιρζε 4εν Βα]]οπάση. 

63. ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος --- Ι 496. 
ἀπομηνίσας σ8ηΠ7ζ νγοη ἄτο]] εχ- 
δτ1{[θη. 

65. μέν π]]εχἀἴπσα. --- τὸ αεί 
ααξ ὁ ὅτε στ Τ. το; ἆαζα πέρδιον 
8ο. ἦν Εταάικαῦ, Ζιι (εᾷμη]κοα 
4 οὔ6-- 258. 

66 1.-- Σ112 {. ὙΓεπίσετ ραββθεπά 
βἶπά ἀῑο Ὠοϊάεπ Ὑατβο Ἠϊ6Υ, πο θ6Τ 
πη ππεβεη[]Ισμεπ ἀεγδε]ρο ἀεάαπ]Κα 
Το]σί. 

67. οὐδέ τί µε χρή Ὀρδστϊπάρπᾶ. 
68. ἀσκελέως πχ Ἠϊ6χ, ἆοσο] α 68 

ὠσπελὲς αὐεί: εἰσοπ/ῇ]ίε] ππβσοά ὅτιῇ, 
ἆαπει Ζ8]16 ἀ. 1. ππρθασβατη, αἩ- 
εατῬΙ{]11οἩ. -- ἀλλ) ἄγε δᾶᾷσσον 
ΕΠ ους, 
"99, Ὑαι. Β 445. 

το. Ὑσ]. Ύ 869. ἔτι νεὶβί απ ἀῑρ 
{γήπετε Τπάασκαῖί ἆεπ ΤΈτοθιη σθ- 
Ρεπῆρετ: πε επθάθια, νσΙ. Β 944, 
καΐί ας οαξ ἀῑε Ὀπίενρτεομπαπς 
ἀΐθρετ Τμᾶ[σ]κεῖε, Ῥεϊάθε: απς] 
ψ]εᾶςετ εἵπτησ]. 

τα. ἐθέλωσ᾽ Τιαβ0 ἨαῦὈσθα, πηῖῦ 
ἐπὶ νηυσὶν ἰαύειν, νο]. Σ 959, οἴπο 
βροϊζύρπάο Βεζίεμαηπσ ααί[ ἀπ8 Βἰ- 
γοπακίοτεη ἄθι Τχουι ἵπ ἀον Ἐθεπθ 

1π ἆθεπ Ἰεπίεη 7Ζπεὶ Νάοβίθη, --- 
ἀλλά τιν᾽ οἶω: νο]. Κ 105. 

τὸ. 8. Ὑρ]. Η 118. 119. ἆσπα- 
σίως ἆᾱ. 1. οἵ πὶτά ἔτο]μ 561, 
πιθηη 6 -- Καππ, πο Σ 210, ὃς 
κε φύγῃσιν εφ ορ τι. -- 
ὑπ ἔγχεος ἆ. 1. ρεϊτιερεηπ ἀἆπτοὶ 
ἀ4θπ Ὢρεαι, νος ἀΕΠΙ ΘΡ66Υ. 

Τ4. Ἐνείες Ἠθιιιεῦ. -- 1111. 
πδ. ἀπειπόντος: ἀπ αἱ Κῆῑτπθ 

υτοίᾳ ἀα5 Πϊσαπιπιας 1η εἰπόντος, 
γβΙ. 4 ὅδδ παρείπῃ. [Αημαηρς.] 

Υ. Τθ6--144. ΑςΕΠΙΠΘΠΙΠΟΏ 6ἵ- 
Κεππῦ 5εἶπο Βο]λα]ά απ απἆ 
ετκ]ᾶτί α1ομ ῬεγοαΙί ἀῑο {γᾶ μον 
πετβαρτοςΏεπεη Βὔλμησαβρσαθπ 
Αοτ]] σα ἄρογσθβοῃ, 
6 -- 1: 4155. Κ 2589. 
Ττ. αὐτόθεν ἐξ ἕδρης νρβ]. ν 56, 

νοπ ἆεχγ Ῥί6]]ο εε]οει ἆ. 1. ππ- 
πι] ζ{ε]θαν νοπι 8155 α1β, πἈ]ΠΘΥ 
ετ]ε]ἁτί ἆατοὮ οὐδ᾽ --- ὠναστάς: οἈπθ 
1η ἆεν ΜΙί{ε ἆετ Ὑειδαπιπιε]ίθη 516] 
Ζα ετΏθρεη, π8β ]οεάοςμ πῖομς απβ- 
βο]Ιε(56, ἀα[ς 6: 8ποἩ Ἰαουσῦ βἰο]ι 
ετποῦ, το]. ἑστεώτος τθ: 4ει ΝΒομ- 
ἀτιοῖς. Ἠοσί αα{ ἐν µέσσοισιν, ἀεππ 
ἀεν σον Ώπ]ο]ο βζαπάοτί ἀθιτ Ἠθᾶ- 
Ἠ6Υ ΓΑΣ µέσῃ ἆγορῇῃ, β 8π. ευ 
Ύειβ βολεϊπύ εἰπσε[ῆσυ τα βείη, 
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»ὦ φίλοι ἤρωες «αναοί, θεράποντες "άρηος. 
ἑστεῶτος μὲν καλὺν ἀκουέμεν., οὐδὲ ἔοικεν 

ὑββάλλειν' χαλεπὸν γὰρ ἐπισταμένω περ ἐόντι. 80 
ἀνδρῶν ὃδ) ἐν πολλῶ ὁμάδω πῶς κέν τις ἀκούσαι 

ἢ εἴποι; βλάβεται δὲ Λιγύς περ ἑὼν ἀγορητής. 

ΠΙηΛεῖδῃ μὲν ἐγὼν ἐνδείξομαι' αὐτὰρ οἳ ἄλλοι 
σύνθεσθ᾽ ᾽᾿ργεῖοι, μῦθόν τ᾽ εὖ γνῶτε ἕκαστος. 
πολλάκι δή µοι τοῦτον ᾿ἀχαιοὶ μῦθον ἔειπον, βὔ 
καΐ τέ µε νεικείεσκον᾿ ἐγὼ δ᾽ οὐκ αἴτιός εἰμι. 

ἀλλὰ Ζεὺς καὶ μοῖρα καὶ ἠεροφοῖτις ἐρινύς. 

οἵ τέ µοι εὖν ἀγορῇ φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην 
ἥματι τῷ. ὅτ᾽ ᾽4χιλλῆος γέρας αὐτὸς ἀπηύρων. 

Ἠπι ΑΠ ΑΡΑΠΙΘΊΙΠΟΠΕ Ὑατπαπάπης 
Ζα ΘΙΙΠΠΘΙΠ, Ἠείοπαο 1Ππ Ἰ]εᾷοσα 
πϊο]ὲ Ἰἠπᾶσιὲ 949 Β. θα Έὖον σα 
βεπ]ασΒίεη. 

τδ -- Β 110. Ζ ὁτ. Ο π8δ, εἶπο 
εΠτεπγο]]θ Απητεάο απ ἆαβ Ἠεεγ. 
ΓΑπΗ.], 

Τ9. ἑστεῶτος Ὦί8 ἀκουέμεν: ἆθτ 
ᾶ6ν αἶο]λ εχποῦθεπ Πα (ἵπ ἀ4ετ 
γειεαππι]πης, ππα σα τεεπ) 8π- 
Ζαηδτεη Ζ16πιί Β16Π. 

80. ὑββαλλειν, εἶπθ τετεϊηγε]ία 
ο τοι πο ἀππέμψει ο 88. ΚΣ. 
Ῥι. 8, ὃ, 4, παν Ἠϊετς πα Ἰοτῦ 
μμ γε]. ἁποβλήδην 4 999. --- 
χαλεπόν Ρί5 ἐόντι: ἆθππ ο5 Ἰαῦ Ἰ]ἡ8εσ 
(άαβ ὑββάλλειν, ἀῑο Ὀπίετρτεσμαηρϱ) 
Γῆτ ἀ4επ Ἠσαάπας, 81ο Ἱπθηη ΕΥ ΒΕἨΥ 
Εογαπαῦ 180. 

81. ὁμάδῳ Τιᾶῶπτπιθῃ ἀπνοποίπαι- 
ἄθν 5οἩτείοπάος ΜεηβεΏοη. 

82. ἢ εἴποι; πΙπιπαξ ἆθΠ ἵπ χαλε- 
πόν Ρ8 ἐόντι 80 απεσα[ήητίοη 9- 
ἀαπ]κεᾳ ποςᾳ εἴππια] απαξ, --- βλά- 
βεται πιτὰ σε]ᾶλπιῖ, σεεοπνᾶςλί 
1π Ῥεζασ απ ἀἷο Ἰτκαηπσ Α6ἴΠ6τ 
ΒΙΠΕ: Καππ πΙομέ ἀατομάτίπσεη, 
ἆα]ιετ Λιγύς -- ἀγορητής -- Β 246. 
υ 9Τ4, νρ]. 4 9248. -- Ὠϊο οἴπ]εῖ- 
ἴθπάση ἸΜοτίο Τ9--85, ἵπ ποε]ολθπ 
ΑσαΙΙΘΙΙΠΟΠ 50 παολάτᾶοκ]Ι6]μ 6ἴπεγ 
Αῦταης βεῖπεντ Ἠθάο τοιζιρεισεη 
ϱασἩξ, οπίερτίησεπ ἆατ Βεβοτρηῖ8, 
ἀα[β Ἱπ ἆετ βο απ{[βδεγσεν/ὔΠη]Ιο 
78Π]τοῖοεμαοη Ύ ογβαπππη]άησ ἆατ Όπ- 
ψ]]]ο ροσεη ἴἨππ πεσεηπ ἆει Κτάτ- 
καπρ Αοἰ]]5 Παχνοτρτθσ]αθη γγογζθ. 

88. ΠηΛ.--- ἐνδείξομαι (παχ Π16Υ): 
ἀεπι Ρεμάεπ σερεπᾶρες, κ... 10] 
πΙςὮ ετκ]ᾶτεπ. --- αὐτὰρ οἳ ἆλ- 
λοι -- Ζ 405. 8. 40. οἳ ἄλλοι Ὀεῖπι 
Ἱπιρετα[ίν, γε γ 421, 7α ΙΓ πὸδ: 1Ἡτ 
θπάετη ἆα. 

86. τοῦτον μῦθον π8οὮ ἆἄθπι τππ- 
τη θε]ραν νογπετσεπεπάεηπ μῦθον 
εεηγ απκ]ατ, ππτά γε ἀἄατοι ἆθπ 
Ζτεαΐσ καί Ὀϊ8 φεικείεσκον 6ΙπΙΡετ- 
πηΘ/βεη τουςάπά]ΙοὮ αἱ εἶπ ζααεἶῃ- 
4ει Ὑοτπατί, ἀἆθεεεπ Τηπα]6 αὖΏατ 
Ἀποῦ π]ολῦ πᾶλμεν απεσεξϊητό νητᾶ, 
γε] βο[οτὺ ἵπ Ἰεσμαί[ίετ Γεῖςο ἀῑθ 
Αρηγεϊῖτ ἀεεεε]θεη απσθεομ]ος55επ 
νητά; σοεπιεϊηῦ 1660 ἄει γουνατί, 
ἀἄαεπι ΑΕΠΙ] εοππιᾶπ]σμες Ὀπτεσλό 
σείμαπ Ζτ Ἠαῦοαπ. Ρο]σεπε ουπῆτία: 
Β 959 {. Ι 106 . -- μῦθον ἔειπον 
Ξ κ 561. 

86. παίτε απᾷ απςοῇ. 
Βτ. μοῖρα. ἀα8 γετηᾶηπση1ς, --- 

ἠεροφοῖτις ἐρινύς: σα Ι τι. Απο 
ο 255 {. σἹερί ἆῑε ΕπΙΠΥΕ ἆἀῑο Αίθ 
αἵη. Μοῖτα απᾶ ΕτΙΠπγ5 αὖΏετ οἶπά 
8ο πηῖς Ζ6αςβ γετραπάση, ἆἀα[β βία 
εἰ Ίππι απίογσθοτάαπείο θες 
Ζυαί Βεϊδεη αεῖπεν Τμᾶσ]εῖς Ὀο- 
Ζ8Ι6ἨΠΘΗ. 

88. ἄὤγριον γοηπ ἆθπι Ἰδομβίθη 
ἀταάο ἆσθιτ 1,οιάθπκομα{ξ, πο ΤΙ 629, 
« 41, ποαῖ] ἀἱε Ὑαετρ]επάπης ἀῑθ 
Έο]σο ἆας ΠεβΙσείει Ζογπβ να. 

89. ᾽Αχιλλῆος αρηθηαϊα. Το γέ- 
ρας: νρ]. σ21Τ8. --- αὐτὸς ἀπηύρων: 
Ζα 4 950. 



’ 
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"ἀλλὰ τί κεν ῥέξαιμι; Θεὺς διὰ πάντα τελευτᾶ. 90 

πρέσβα «4ιὸς θυγάτηρ ᾽ἄτη. Ἡ πάντας ἆᾶται, 

οὐλομένη" τῇ μέν 89᾽ ἁπαλοὶ πόδες' οὐ γὰρ ἐπ᾽ οὔδει 
πίλναται, ἀλλ᾽ ἄρα ἤ γε κατ ἀνδρῶν κράατα βαΐνει 

βλάπτουσ᾽ ἀνθρώπους' κατὰ δ οὖν ἕτερόν γε πέδησεν. 
καὶ γὰρ δή νύ ποτε Ζῆν) ἄσατο, τόν περ ἄριστον 96 

ἀνδρῶν ἠδὲ 9εῶν φάσ᾽ ἔμμεναι' ἀλλ ἄρα καὶ τὸν 
Ἴρη θδῆλυς ἐοῦσα δολοφροσύνῃς ἀπάτησεν 
ἥματι τῷ. ὅτ᾽ ἔμελλε βίην Ηρακληείην 

᾽αλκμήνη τέξεσθαι ἐυστεφάνω ἐἑνὶ Θήβῃ. 

ἦ τοι ὃ γ᾿᾽ εὐχόμενος µετέφη πάντεσσι θεοῖσιν" 100 

"πέκλυτέ µευ, πάντες τε 9εοὶ πᾶσαί τε θέαιναι, 

90---196. Τη ον Ἠϊει {ο]σεπάεἩι 
α]]ασοτίβεπεηπ Ἐπχζᾶμ]αηπςσ τοπ ἆἀετ 
Ῥοεϊλπὂταπσ ἀ65 Ζεας ἀπτοᾗ Αίο Ὠα- 
Ῥεπ ντ εἴπεη βρᾶίοτεη Ζαδαῦζ τα 
βεπεῃπ. εσεπ ἀῑο Ὀτερτήπσ]ολκεῖῦ 
ἄετεοίρεπ Αρτεσπεηπ ἆάξ Ὀπσειάσο 
ἄ6τ 5ο πεῖῦ αΠβσθβρΡοπΠπεΠεη Απδ- 
{ὔμταπςδ, ἆπδ ῬΒομϊίθοίο ἆθί Ρϱ8ΠσεΠ 
γετρ]εϊοπαησ ᾳπΙδοπεη ἀετ Ίασε 
ΑσΕΠΙΕΠΙΠΟἨΠΒ ππὰ ἆετ ἆθβ Ζ6αβ απὰ 
εν ιάεταργαςσ] ηῖς 87 Ε,, πο Ασα- 
ΤΠΘΠΙΠΟΠ βεΐπο Ὑετρ]επάαπςσ ἆθπι 
δεις, ἄετ Μοῖτα απᾶ ἆἀετ Βτίησ 
2αβεἩτεῖοί. 

90. τί κεν ῥέξαιμι φιιᾷ [ασεγοπ, 
Ῥοΐεπία]ς ἆετ ὙΥετραπρεηηεῖῦ, --- 
θεός αἱ]σεπιθῖη: ἀἱε αοὐζ]ποειῖ, -- 
διά σα τελευτᾷ, ἀἱθ Οοπιροβίζαπα 
παν Ἠ]ετ: θἠλτί αἱ]εβ Ζα ἆθπι γοπ 
1ατ σοπο]]δεηπ Ζ1ε]. πάντα τελευτᾷ 
Ξ 2 958. 

91. πρέσβα Ἠθμτ, πῦ ὤιὸς Θν- 
γώτηρ 180 Ριὰάϊκαῦ τα τη. Ὑσ]. 
Τ 603. -- πάντας, αἱ] ἀῑο βἷθ Υεί- 
Ῥ]επάσι τν]. 

92. μέν τε Ἱερυ ἄάς νοιῃετσε- 
Ἠοπᾶο ἸΓοτὺ Ἠθεινουτ: 1η ἆεν Τ]αῦ. 
--- ἁπαλοί πᾳατίΐθ, ἆα 516 ἆπτοῃμ ἄῑο 
Ίμαξῦ βἶοῖ βοππΙησεπᾶ αππιετκ]Ιο 
ππᾶὰ απηῦχρας. παΠῦ, 8οΐετω ἆθτ 
Μαηβοβ 1π ἄειτ [  υετεῖ]απσ παπά Τιεὶ- 
ἀεπβομαβό, ομπθ 65 αε|Ὀβῦ ζα τΠεί- 
Κεπ, ἀ4ετ Αίθ τοετ{ῶ]]{. Τπ απάετπα 
ΖπβΑΠΙΠΙΕΠἨΦΠσο ἸἨε][κ κο Ι 606 
ἀρτίπος. 

98. κατ᾽ ἀνδρῶν κράατα ἄδεαν 
ἀεπ Ἡδαρίετη Ἠτη. 

94. πατά Ζα πέδησε», γετβἰτιοκν 

β1θ, ὮὈϊά]ίο]μετ Απεάνιο]ς {τν ἀῑρ 
ππΠθβιππ]Ιομο (σεπα]ς, πείοπετ ἄθτ 
ΜαπβοἩ ΑἱοἨ π]οῦ επἰσίεπεηι ἹΚαπη, 
σποιηῖβοπεχ Αοτὶαζ. -- οὖν Ίεάεῃ- 
{α118. -- ἕτερόν γε ἆθηῃ 6ΙΠπΘ6Π 
γοπ Ῥαϊάεη ἨὙΕΠΙΡΒΤΘΗΒ, πεΠη 
απο] π]Ιομό Ῥεϊάε: ἀἱθς τς Βεζίθ- 
απο ααξ ἀεπ Ῥδεοπάθτη Ἐα]] ἆθβ 
ΑΦάαΠΙΕΠΙΠΟΠ, δείπειπ γε πας 
ΑΕΠΙ] --- εἶπο Βοβεπππσ, πε]ο]ιθ 
ἰχοῖῦσ ἆἀετ αἱ]σεπιείπεη Ζεϊοππαπσ 
4ει Τηᾶ{αρ]κειῦ 4ετ Αἴθ ἴπι γοτΠετ- 
σεμεπᾶεηπ ἆΕεΠΙ ΑσΑΠΙΕΠΙΠΟΠ πἰοἩ{ 
8ο ἔετη Πεσῦ. 

9ὔ. καὶ 8ορ8χ, ζα Ζῆνα. -- δή 
18. -- ἄσατο, Φὶθ 91. 199, -- Ὠϊ 

ον 
Βεστήπάππσ Ὀαζϊελί ϱἶοι ααἲ 91 Ἡἢ 
πάντας ἆᾶται.--- ἄριστον, να]. ἀρετή 
1 498, 4επ οτπαὈαηαβίθη. 

90. ἀνδρῶν ἠδὲ 9εῶν Έοτπαε] Εἴτ: 
γοη α]επ Ἱερεπάεα Ίεεεη: τρ]. Ν 
681 {. -- ἄρα ]α. 

9π. Ὀῆλυς ππῦ ἄθπι Ῥεοτιᾷ ἆεν 
Ῥο]πᾶσ]ο. --- δολοφροσύνη πχ Ἠ1ευ 
τπᾶ 119. 

98, βίην Ἡρακληείην πε Β 668. 
666. Ε 698. 4 690. Ο 640. 1 601. 

99. ἐυστεφάνω, Υοη εἶπετ βίαᾶδ 
ηαν Ἠῖθυ: ταῖς βίατ]κεντ Ματαετ 
υππκτᾶπ2ῇ. 

100. εὐχόμενος βἱο]Ἀ ῬοατᾶΠ- 
πιθηἀ. 

101 {. -- 6 5, Ῥιο ἨΠοπασκεῖέ, 
πας ψε]οποι Ζε6αβ Ἠ]ετ ἵπ ἀ41θβεη 
Ῥοϊάει Ὑεγβεπ βείΠθ Ετδβηππσ απ- 
Κκὔπάισί, 16 ἀετ βοππιᾶπ]Ιομεη Ν16- 
4ετ]ασε σεσεπῶρετ, πε]ο]ε εχ ἀαβρεί 
ετ]ειᾶεἴ, γοπ Κοπιῖβοπετ Ἰλήτκιηρ. 



10 19. ΙΑΛΙΑΔΟΣ Τ. 

ὄφρ) εἴπω, τά µε θυμὺς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγει. 
σήμερον ἄνδρα φόῶσδε µογοστόκος εἰλείθυια 

ἐκφανεῖ. ὃς πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξει. 

τῶν ἀνδρῶν γενεῆς, οἵ ὃ᾽ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσίν. 106 

τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἡρη: 
»ψευστήσεις, οὐδ) αὖτε τέλος µύθω ἐπιθήσεις. 
εὖ δ᾽ ἄγε νῦν µοι ὕμοσσον, Ὀλύμπιε, καρτερὸν ὅρκον. 
ἦ μὲν τὺν πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξειν. 

ὕς κεν ἐπ᾽ ἥματι τῶδε πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναικὸς 110 
τῶν ἀνδρῶν. οἳ σῆς ἐξ αἵματός εἰδι γενέθλης. 

ὡς ἔφατο' Ζεὺς ὃδ᾽ οὔ τι δολοφροσύνην ἐνόησεν. 

ἀλλ᾽ ὕμοσεν µέγαν ὕρκον. ἔπειτα δὲ πολλὺν ἀάσθη. 
Ἡρη ὃδ᾽ ἀίξασα Λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο. 

καρπαλίµως δ᾽ ἴκετ᾽ "ἄργος ᾽άχαιικόν. ἔνθ᾽ ἄρα ἤδη ταιδ 

108, μµογοστόκος εἰλείθυια -- ΤΠ 
183, τα 4 2Τ0. 

104. ἐπφανεῖ παῖξ φόωσδε: να]. 
118 ἐκ δ᾽ ἄγαγε πρὸ φόωσδε. 

106. τῶν ἀνδρῶν αὐλᾶπσῖσ νοη 
γενεῆς, αὐ]αῖ. 6θπ., απβ ἀθπῃ (.6- 
5οη]αςσλμί, απᾷ ἆάῑς ἄαπζο σα ἄν- 
ὃρα 108. --- αἵματος αἵηπ πηπσοανγὂητ- 
Ἠο]ιεγ (επ. ἆεντ Βολεμαπς: ἄθπι 
Ῥ]ατ, ἀἆεπι ἀαοεολμ]εσπίο παςἩ. --- 
ἐξ ἐμεῦ να]. ὦ 189. Ζεας Ὀεσεῖο]ι- 
πεῦ ἆεπ Ἠεταχκ]ες,. ἆαιτ 1Ἠπι τοη 
ΑΙκππεπε σεΏοτεηπ πετάς 5ο11, α]]- 
6επιθῖη αἱ ΝαςΠΚΟΠΙΠΙΕΠ 5 ΒΘΙΠΘΠΙ 
αεθο]ᾶς, αἷς Ῥετειάεη (Ζθ6ας, Ῥεήεεις, 
Ἐ]θοίτγοη, Α]κππεπο). 

106 - 5 19π. 900. 
107. ψευστήσεις παν Ἠϊετ, τα 

νλτδί ζαπι Πᾶσπεχ πετάεη. --- 
αὖτε ΠιηπἹοάθτατα, πεῖςὲ απ{ ἀῑθ 
Ἠμεομεε]ρεβΙεπιπσ ᾖ/2πΙδομοπ ἆἀθγ 
γοτμεχνγετκήηπάϊσαπσ απά ἆἀετ Ε- 
Γἴ]]απς. --- τέλος μύθω ἐπιθήσεις 
-- ΎΥ 569, 2απι Ἁογῦ ἀῑο Υεινάτ]κ- 
Πεπαπας {ᾶσεπ, ἀεῖπε Υετμειεαπσ 
γαιπγκΗΙέμεῃ. 

1068. εἰὖ δ᾽ ἄγε ἵπ Ἠεταπε[οτάθτη- 
ἆσπι Τοηπ6: ποπ]αη ἆθπῃ, ΊΓΘΠΠ 
4α ἀεΐπει Βαςηθ 5ο βἴσπεν Ὀ]εί, --- 
Ὀλύμπιε, πι γοχκαξῖν οἶιπο ΝΠΙΘΗ, 
νθ ποςμ Ο 825ὔ. α 60, -- παρτε- 
ρὸν ὅρπον: Ζα 118. 

109. ή μέν Ἰτάβαςσ νοτεϊεμδχης: 
ρονΙ[β παπά παὐτ]λα ες, πι 
Ἐ]ὰα πῖο 4 ττ. Κ 822. 

110. ἐπ᾽ ἤματι τῶδε απι Ἱθτι- 
ἴ1σειπ Τασ6α, πο που Ν 284. --- 
πέσῃ Ῥὶε γυναικός: ἀῑεκε Ὑγεπάππα 
νητὰ νοηπ Ἠετο απ Βίε]Ιε ἆαθν τοη 
Ζεας 108 σερταποΠμίεπ σεφθἴᾳί, πνεῖ] 
ἀἱε του 1 Ῥεαυβιοπασίο αεὈατί 
ἆ6ς Επατγείμαας ποπ ἆπτοὮῃ ἆἀῑα 
Ἐαιίηγία, οτ[ο]σῦ. 

111. αἵματος επ. ἀθτ Βεσίεματς, 
νο 106. Ἠετο πΙεάετπο]6 ἀῑδ τοπ 
Ζεας 106 σευταπολμίε Ἠγεπάπης τηῖῦ 
οἶπεν αππγεβεπ{]Ίσπεν ὙΨετάπάεταπς, 
νο] ϱΏεπ ο ΑΙ]σεπιεϊπμαις ἀθτ- 
εο]Όεη οτπιῦσ]ολί απ΄ Βίεμο ἆθβ 
Ῥοῄμπες ἆεξ Ζεις εἴπεη Ὀτεπ]κε] απς 
ἀθπι ἀεεοβ]εομέ ἆθν Βθτειάεη (Ζετς, 
ῬοθχεειΒ, ΒίΠΕΠΕΙΟΝ, Βατγβίμειβ) 
{πείθει σα Ἰαββδεῃπ. Ώα[β Ζεας ἀῑθΒ 
π]ομί πηοτκέ απ 1π 41εβοτ Έαβειηπσ 
επ ἈἩοησναχ Ἰεικίοῦ, ἅἆαδ 156 ἆαγ 
εχείε Α]κΌ 5εἶπετ Δί8. 

119. µέγαν ὅρκον: νβ]. Ο 86 Π.: 
Ῥοαι ἆαν Ἐτάο, ἆεπ Ηιπιπιε] ππᾷ ἆθτ 
Βίγσ, 108 καρτερόν Βατ] Ἠπεσθη 
ἄεν Ῥιπάεπάςεη ἄαπγα]{, πε]ο]θ 8ο]ο]ε 
Ἐπάθεσεισεπ ἄρει ἆεπ βομπῦτεπάθῃ 
ἄθοῃ. --- έπειτα, απξ ἆά5δ απι({ζε]- 
Ῥαν Ψοτπεισεμοαπᾶς Ζατήσ]ογείβεπςᾶ: 
ἆα. --- πολλ. ἀάσθη νετ{1α] 6ἴπαχ 
εἴαιγκεη Βεἰπὂταπσ: τρ]. Π 686 
μέγ᾽ ἀάσθη. 

114 --- 5 995. 
116. άργος ᾽Αχαιικόν ἆαι Ῥε]ο- 

Ῥοπηθς, ἸπδΏθδοπάςτο ἀάξ ερᾶ8ίετθ 
Ηοτιεολεχσευῖεῦ ΑσαπιΕΠΙΠΟΗΒ, Ίο 
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ἰφθίμην ἄλοχον Σθενέλου Περσηιάδαο. 
ἡ ὃ) ἐκύει φίλον υἱόν, ὃ δ᾽ ἕβδομος ἑστήκει µείς' 

ἐκ δ᾽ ἄγαγε πρὸ φόωσδε καὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα, 
᾽4λκμήνης δ᾽ ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε δ᾽ εἰλειθυίας. 
αὐτὴ ὃδ᾽ ἀγγελέουσα «4ΐα Κρονίωνα προσηύδα᾽ 190 
»Ζεῦ πάτερ ἀργικέραυνε, ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω. 

ἤδη ἀνὴρ γέγον᾽ ἐδθλός, ὃς ᾽άργείοισιν ἀνάξει, 
Εὐρυσθεὺς ΣΘενέλοιο πάις Περσηιάδαο. 

σὺν γένος" οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν ᾽άργείοισιν. 
ὡς φάτο. τὸν ὃδ᾽ ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε βαθεῖαν. 156 
αὐτίκα ὃ᾽ εἶλ᾽ "άτην κεφαλῆς Λιπαροπλοκάµοιο 
χωόμενος φρεσὶν σι, καὶ ὤμοσε καρτερὸν ὕρκον 

µή ποτ ἐς Οὔλυμπόν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα 

αὖτις ἐλεύσεσθαι την. Ἡ πάντας ἀᾶται. 
ὡς εἰπὼν ἔρριψεν ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 190 
χειρὶ περιστρέψας. τάχα ὃδ᾽ ἵκετο ἔργ᾽ ἀνθρώπων. 

τὴν αἰεὶ στενάχεσχ᾽. ὅδ ἑὺν φίλον υἱὸν ὁρῶτο 
ἔργον ἀεικὲς ἔχοντα ὑπ Εὐρυσθῆος ἀέθλων. 

ἀαπια]ς Βίπεπε]ος 1π Μγχκεπᾶ αηᾶ 
Ττγης Ἠθιχδολμίο. --- ἔνθ᾽ ἄρα πο 
πηᾶπι]16Ἡ. 

116. ἰφθίμην ἄλοχον, Ψἱθ Ε 415. 
111. ὃ δέ Ῥεταιθεῦ µείς νοτ. -- 

ἑστήχει, νρ]. ἔ 165, παχ εἶπσθ- 
ἱτείεπ, Ῥεσοηπεπ. -- µεί πα 
Ἠϊαχ, Ἀρ]ῖφο] --- μήν. 

118. Βχτείες Ἠεπι]βίιο] -- ΠΠ 188. 
ἠλιτόμηνον πατ Ἠ16Υ. 

119. σχέθε δὲ Ἠϊθ]ί ἀαπενπά 
πυτᾶο]ς, εἰλειθυίας: Ζα 4 310, Ρὰ- 
ταδα]κλἠςο]λο Ἐπτ]κ]ᾶταηρ νοη ἀπέπαυσε 
τόπον. 

190. Ζπγειίορ ἩσπιιβίΙο] --- 4 599. 
ἀγγελέουσα: ἄαἃς Ῥατί. {πας εἴε]ιό 
βοπβῦ τοσε]πιἁ{[δῖσ παοἩ Ύετρεη ἆετ 
Ρεπεριηρ. 

191. Ζεῦ πάτερ, ἴπι Μαπᾶς βεἵπετ 
Θεπιαβ]ῖη, νο Ἐ, πότ: τα 4 608. -- 
ἀργικέραυνε, πο ποςἩ Υ16. Χ 118: 
νρι. Θ 1959 ἀφῆμ᾽ ἀργῆτα περαυνόν. 
-- ἐν φρεσὶ Θήσω: νο]. Π 88. 

194. σὸν γένος, πηποπάτϊςοκ]οπθ 
Ἀρροβί{οπ, ταῖς βροϊθεπάεπι Βεζας 
απ Ζει Μοτο 108--106, απὰ 
6Ώεπεο Ῥϊδέει ἀῑε ΤΗ{οίες οὔ οἳ ἄει- 

πές -- Ο 496, να]. Ι 70, πΙολπ{ 
Ῥτιποσῦ 65 1Ἠπι Βο]ππιβο]. 

125. Ἐτεῦες Ἠειπϊθαο]: να]. Ρ 691. 
κατὰ φρένα τύψε βαθεῖαν ἐταξ δ1 εί, 
πομπδῦ {16ί 1η ἀῑ6 Βθε]ε: νρ]. Ρ 918. 
τύπτω ἵπ ἄροτίταρεπεπι ΒΙΠηΠθΘ ἨΤΓ 
Ἠΐετ: να]. Ι ὃ βεβολήατο. 

196. Λιπαροπλοκάμοιο ταν Ἠ1ΕΣ, 
πτοπα]ς ας Ὑετ[άμτατίδομε ἆεί Αἴθ 
Ῥοπειομπεί π]τά. 

19Τ. καί Ρἱβ ὄρκον --- ὃ 258, νο]. 
κ 881. µ 998. σ ὅδ. 

190. ὡς εἰπών ππσθγγὔἩπ]1οἷι παΟ] 
νοχπεχσε]μεπάεγ ογαίο ἵπάϊγεσία. 
Ἐρίθςρ ΗοπιΙκΙοἩ -- υ 2999, ππεϊῦθΒ 
 υ 119. 

πρή περιστρέψας, ν1ε ει 189, Υβ]. 
Τ' 968 ἐπιδινήσας. --- ἔρΥ᾽ ἀνθρώ- 
πων --- Π 995. ἕ 259, ἀῑο Ῥερααίεπ 
Ἐε]άενχ, ἀῑε Αοϊκογῄανοπ ἀοτ Μθι- 
βοεπ, ᾱ. Ἱ. ἀῑε Ῥεπο]μπίε Εχάθ. 

185. τὴν ἀ4ἱθ Αίς, αὖΌετ βαρ]ε]κῖν 
σοάαομῦ: βεῖπε Ὑετρ]οπάσπης, 
π1θ ὃ 961. 

198. ὑπ᾿ Εὐρυσθῆος ἀέθλων -- 
ϐ 868, Ιπίο]σο ἆοτ νου Βπαιγβδίμειβ 
αα{ετ]οσίεπ Κἄπιρίε: τρ]. Λ 620 Ε. 
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ὡς καὶ ἐγών. ὅτε δὴ αὖτε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ 
᾿Αργείους ὀλέκεσχεν ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν. 

ορ οὐ δυνάµην Λελαθέσθ’ ἔτης, ᾗ πρῶτον ἀάσθην. 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀασάμην καί µευ φρένας ἐξέλετο Ζεύς. 
ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι., δόµεναί τ) ἀπερείσι ἄποινα" 
ἀλλ) ὄρσευ πολεμόνδε, καὶ ἄὤλλους ὄρνυθι λαούς. 

19. ΙΛΙΑΔΟΣ Τ. 

196 

δῶρα δ᾽ ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχέµεν. ὕσσα τοι ἐλδὼν 140 
χθιξὸς ἐνὶ κλισύῃσιν ὑπέσχετο δῖος Ὀδυσσεύς. 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις, ἐπίμεινον ἐπειγόμενός περ ᾿ἄρηος" 

δῶρα δέ τοι Δερόποντες ἐμῆς παρὰ νηὺς ἑλόντες 

οἴσουσ᾽, ὄφρα ἴδηαι, ὅ τοι µενοεικέα δώσω." 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽άχιλλεύς: 1456 

»»"άτρεῖδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγάμεμνον, 

δῶρα μέν. αἴ κ᾿ ἐθέλῃσθα, 

184. δὴ αὖτε πε Βγπίσθεῖ, πτἩ 
Ἠϊηνιαάθταπι, ποπ ἆἱο ΕΒ6- 
ἀτᾶπρηϊς ἆθν Αολᾶστ ἆεπ Τ,οιάεη ἆθβ 
Ἠετακ]εβ σεσεπᾶ Ὀετσεείε]]6 πηῖτά. 

156. Ἐτεῖες Ἠεπι]αθίο]: νσ]. ΕΤ15, 
ἸἈνγεϊζεε --- Ν 99δ. Ἐ 51. Οπ99. ὀλέ- 
κεσκεν, ἀἱ686 Εοτπι η ἨΙ6Υ. 

196. πρῶτον, Ὀεῖπι Ἠε]αθν, σε 
Ὠ8δοἩ Τἴεπιροτα]επ Κοπ]ππκίοπεη: 
οἵηππικ]. 

19π. Ἐτείεε ἨεπιϊθίεὮ - Ι 119, 
φρένας ἐξέλετο Ζεὺς -- 7 954. 

Ἰροδ--- Γα1δυ 
199. Ἐτείος ΗοπιϊεθεὮ -- ἆ 2964, 

2υγοἴῖεε --- Ο 415. ὄρσευ ἵπιρεν. 4εΒ 
σεπιϊκομ{εηπ ΑΟΥ. ὠρσόμην. -- ἄλλους 
--- λαούς ᾱ. 1. ἄῑο ΜγτπαΙάοπθη, υρ]. 
πῇ 28. 

140. ἐγῶν ὅδε πηξ 118. ἆθι πιὂς- 
Ἰεμεη Εοσε: Ῥϊπ Πίετ απ, ἆᾱ. Ἱ. 
Ῥϊπ Ῥεταῖς ἀῑν 7α ἄρθετσερεη: τρ]. 
1 688. Ὠϊθ6β8ε Ζιεασα 16ῖ, πα ἆθτ 
(εσεπεα{ζ 145 7εϊρί, 1π αἱ]σεπιεῖπεια 
ΦΙΠΠΘ ρε[α[δί, π]ο]ῦ νο αιφεπΏ]]ο]ς- 
Ἠσμεν [Ῥετσαῦαο ἆθετ 6εεπεηκθ. 

141. λχθιζός: ἀϊεξο Ζειίαησαῦθ 
β{οΠί ἴπι ιάετβρταςσ]ι τα εν 0Ἠτο- 
πο]οσῖο ἆ4εγ ἨΙαβ, ἆα ἀῑο Ετεδρεῖα, 
ν1α]παεἩχ Ἰπ ἆῑθ ΖΥεϊυνοτηετσεμεπάθ 
Ναομίε 416, ἵπ ἀἱο Νασπό νον ἆεπι 
ἀτιδίεπ Βοβ]ασβίίας, ἀετ τοῖς 4 Ῥε- 
σἰππί παπά ταῖς 2 6ο]1ο[ς6. [Ὀτίσεπβ 
196 68 5εἩχ Ῥεβεπιάσπᾶ, ἁἀαίβ Αρα- 
ΙΗΘΙΗΠΟΠ Ἠ86 ἆ4ετ Αιοτάετιπς 
199 νοηπ πειθπα 4ἱθ Ῥετεῖίς 198 α11β- 

/ ς 2 / 

παρασχεµεν., ὥς ἐπιεικὲς, 

σαβρτοσμεπο ἈΒετεϊπ]]σ]αΙς {ο9- 
βοπεπκε Ζα σεῦεπ Ῥεζοπῦ ππᾷ ἆῑθ- 
5ε]θετ πα ετεῦ αἱς ἁῑο Εγᾶμετ ἆπτο] 
Ο0άγδεειβ τετμεΙίβεπεηπ Ῥεσεϊομπεῦ 
απηπᾶ ἄετι ϱο σ]ῆπεπά ηαοἩ ἆθπι 
Καπιρίο τετ]αηπσεπάεπ ΑοἨ1]] Ζαπιτ- 
τεῦ ἀῑεβείρεπ εγεῦ Ζα Ῥεβίιεβίίσεν. 

149. Ὑσ]. α 909. Ἐτείεςβ ΗεπαΙβξῖοἩ 
ΞΞρ ΤΠ. εἰ δ᾽ ἐθέλεις -- π 85. ϱ21Π. 

148. δῶρα δὲ --- οἴσουσι, Ῥρατᾶ- 
ἰαΚάκοπεν ἈΝαοπεαίσ ζαπι νοτπετ- 
σε]επᾶεπ Ἱπαρεταίϊν. --- θερώποντες: 
απάᾶθτς Ῥα6ι ἆετ Απβζηημταησ 288 8, 
--- ἐμῆς παρὰ νηός 7 οἴσουσι. 

144. ὃ --- ὅτι. 
Υ. 140--25τ. Υετπαπά]πηπσεη 

ἄρεντ ἀϊο ὈῬρετσαῦβο ἀετ ΒῆἨπ- 
δ6αῦαπ ππᾶᾷ ἆεπ Βεσίππ ἀ4ετ 
Φο]π]αο]λῦ πυίδοπεπ ΑσΠΙΙ1, 
Οἀγεβειπβ παπά ΑσαΠΙΘΠΙΠΟΠ. 

146 -- Β 484 τπᾶ βοπεῦ. 
141 {. παρασχέµεν υπᾶὰ ἐχέμεν 

πιρεταβίτίκεπα ΙπβπΙ{νο. --- πάρα 
σοί ἀας 5ἰειί Ὀοαῖ ἀῑτ, νο]. γ 924. 
---μνησώμεθα χάρμηςΞξ Ο 4ΠΠ. γΤ8. 
Ῥιε ἵπ ἆαεπ Ἱκατχεη Βάδσεπ 816] νει- 
ταζεπάο]ειάρηκομαΓ]Ιεμο Ηαεί,ςοψ]θ 
αἷἱε ετιησεομαίσαης, πας ν/ε]οῃθτ 
ΑΟΠΙ] αἱε Έτασεα πας ἆεπ βήμῃ- 
ραῦεπ Ῥεμαπάε]έ, Ζεϊσῦ πΙομί πας, 
ψηθ Α6ἶπθ θε] σαηζ τοη ἆθπῃ Ύετ- 
Ίαπσεη Ραΐτο]χκ]ος σα τᾶσοπειπ οτβά]]{ 
156, βοπάθτη ααοἩ ἀαίς εοἶπο Ετ- 
Ῥήίεταηπσ ϱθΡ6ή ΑΡΑΙΙΘΠΙΠΟΠ πος] 
ΚαίπδβΊγεσς Προνπαπάεπ 190. 1 ϱς 



19. ΙΔΙΑΔΟΣ Τ. 19 

ἤ τ᾽ ἐχέμεν' πάρα σοί. νῦν δὲ μνησώμεθα χάρµης 
αἶψα µάλ’' οὐ γὰρ χρὴ κλοτοπεύειν ἐνθάδ' ἐόντας 
οὐδὲ διατρίβειν' ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεκτον' 150 

[ῶς κέ τις αὖτ᾽ ᾽άχιλῆα μετὰ πρώτοισιν ἴδηται 
ἔγχεὶ χαλκείω Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας, 

ὧδέ τις ὑμείων μεμνημένος ἀνδρὶ µαχέσθω.] 
τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς' 

υμὴ δὴ οὕτως ἀγαθός περ ἑών, Θεοείκελ᾽ ᾽4χιλλεῦ, 155 

νήστιας ὕτρυνε προτὶ Ἴλιον υἷας ᾿χαιῶν 
Τρωσὶ µαχησοµένους, ἐπεὶ οὐκ ὀλύγον χρόνον ἔσται 
φύλοπις. εὐτ᾽ ἂν πρῶτον ὁμιλήσωσι φάλαγγες 

ἀνδρῶν. ἐν δὲ θεὺς πνεύσῃ μένος ἀμφοτέροισιν' 

ἀλλὰ πάσασθαι ἄνωχθι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν ᾽άχαιοὺς 160 
σίτου καὶ οἴνοιο" τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή. 

οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 

ἄκμηνος σίτοιο δυνήσεται ἄντα µάχεσθαι’ 

εἴ περ γὰρ θυμῶ γε µενοινάα πολεμίξειν. 

ἀλλά τε Λλάθρῃ γυῖα βαρύνεται, ἠδὲ κιχάνει 166 
δίψα τε καὶ λιμός, βλάβεται δέ τε γούνατ ἰόντι. 

66 Η, ἀπτοπΏρ]οκεπ Ἰ11α6ί5, ἆα[β πιο] 
4εχ Ζπαπο ἆει Ὀπιείιπάο, αἱς 6ἶπθ 
ΒΙππορᾶπάθταηςσ 1 Ὀοδρίπηπιῦ αῦθ 
βείπεη ἄτο]] απ{ζασερεπ, 5ο [ῆσί ετ 
Ἠϊεχ, Ιπάεπι 6χ Ίπ 6ἶπεπι Αίθπι ἀῑθ 
(παρει αἱ 1ημπι σαοπιπιεπᾶ Ὦθ- 
Ζ6ἱοηπεῦ ππᾷ ἀοθε] ΑσαπιθπιπΟἩΏ 211- 
πιπζεῦ ἀ4ἱ6εβε]ρεη σα Ὀδμα]ίεπ, 1Ἠπα 
ηβπεζα οἶπε πεπθ Βε]εϊάίσαπσ σα. 
[Αημαπο.] 

149. κλοτοπεύειν παν Ἠί6Υ, ΥΟηΠ 
Ζυεϊ[ε]ηαίδεν ΑὈ]είζαπσ παπά Βεάει- 
ἴαπα, εἶσα: Ίαηπσο Ἠεάεῃ 5Ρ1Π- 
ηΕΗΏ. --- ἐνθάδ᾽ ἐόντας Ἠϊατ, ἵπ 
4ετ Ὑετεαπππη]απα, ναχπνοῖ]οπἀ. 

150. διατρίβειν, αΏβο]αῦ παν Ἠ]6υ: 
4ϊε Ζεἴυ νετσειάᾶεῃ. -- µέγα ἔργον, 
4ει Ἐαπιρί πό Ἠε]είοι αππι Ῥαΐχο- 
Ἐ]οβ σα τᾶσ]εῃ. --- ὤρεκτον πἩχ Ἠίοτ. 
161. ὡς, τε]αῖνθς Αάν. νο σα 
ὀλέκοντα, πιδ τις ΑΠΙΣΕΠΟΙΙΠΙΘΗ 
ἀατοῃ ὧδέ τις 1558, ᾱ. 1. πήζ ἆθπι- 
βε]ρεπ Καπιρίαϊίεν τν]. --- Αχιλῆα 
πας Βε]ρεῦσεξϊἩ] εἰατὲ ἐμέ: Η τδ. 

162. Ἠπτείθς Ἠεπιῖςί, --- Ζ 81 απᾷ 
5οπεῦ, 2ηεῖζες --- ϐ 9Τ9. 

168. μεμνημένος αρεο]πῖ, πο Ε 268. 

α 948. ὃ 101, οἸησοάσπ]ζ, ἆθβ Ζα 
Ιαἰβίεπάεπ ἔργον ἄρεχτον 150. --- ὦν- 
δρὶ µαχέσθω ἸΚἈπιρίο ταΙῦ β6ἶπθπι 
Μαππ. -- Ὀίο πας ἆετ βΙααδΙΟη 
Ἠ16Υ 80Ο πεπῖσ ΑΠΡΕΠΙΘΒΒΕΠΕΠ Ἡ. 
161---1685 εἴεπεηῃ αποἢ παῦ ἄθεπα Ύου- 
Ἠετσεμεπάθηπ 1π 80Ο Ίοσκετεπι Ζτ- 
ΒΑΠΙΠΙΕΠΊ8ΠσΕ, ἆα[8 δἷο παλτβολεῖη- 
Πο] πΙοαῦ ατεργὔησ]ίοἩ εἶπά. 

16ὔ -- 4 151. [Αημαπς.] 
10π. Ἐταίες Ηεπιβίίεὴ -ᾱ«- Σ 59. 

489, ο 
158. εὖτ᾽ ἂν πρῶτον βορα]ἆ εἴτ- 

πια], ταν Κοπ]. Αοχ. ἴπι ΦΙΠππθ ἆθβ 
Ἐπό. οκαοῦ. --- ὁμιλήσωσι: Ἠαπά- 
σεπιείη σενυοτἆθτῃ βδἶπά. 

169. ἐν Αάν. Ζᾳ πνεύσῃ. 
πριμ που. 
169. πρόπαν Ἠϊ8 καταδύντα -- 

6 Τ18, νο]. Ζα 4 601. 
103. ἄπμηνος, παχ 1π ἀ1θβ6πΙ .θ- 

βαηΏσθ, πι] σίτοιο. 
164. εἴ περ πιῖῦ ἀλλά τε πι Νας]ι- 

βα0σ: 7α 4 802. 
166. κιχάνει Κοπιταζ "ἄρε6χ β16): 

νσο]. νι 4πΤ. 
106. βλάβεται Ῥὶ6 ἰόντι Ξ ν 84. 
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ὃς δέ κ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάµενος καὶ ἐδωδῆς 
ἀνδράσι δυσµενέεσσι πανηµέριος πολεμίζῃ. 

Θαρσαλέον νύ οἳ ἤτορ ἐνὶ φρεσίν., οὐδέ τι γυῖα 
πρὶν κάµνει, πρὶν πάντας ἐρωῆσαι πολέμοιο. 1Ττ0 

ἀλλ᾽ ἄγε λαὺν μὲν σκεδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι 
ὄπλεσθαι, τὰ δὲ δῶρα ἄναξ ἀνδρῶν ᾽4γαμέμνων 
οὐσέτω ἐς µέσσην ἀγορήν. ἵνα πάντες ᾿4χαιοὶ 
ὀφθαλμοῖσιν ἴδωσι. σὺ δὲ φρεσὶ σῇσιν ἰανθῇς. 
ὀμνυέτω δέ τοι ὄρκον, ἐν ᾽ργείοισιν ἀναστάς, 1τ6 

µή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι. 

[ἣ Θέμις ἐστίν, ἄναξ. ἤ τ) ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν'] 
καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω. 
αὐτὰρ ἔπειτά σε δαιτὶ ἐνὶ κλισίῃς ἀρεσάσθω 
πιείρῃ. ἵνα µή τι δίκης ἐπιδευὲς ἔχησθα: 1560 

᾽Ητρεΐδη. σὺ δ᾽ ἔπειτα δικαιότερος καὶ ἐπ᾽ ἄλλω 
ἔσσεαι' οὐ μὲν γάρ τι νεμεσσητὺν βασιλῆα 
ἄνδρ᾽ ἀπαρέσσασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ. 

168. Εντείος Ηοαπιαίσοα -- Ρ 1ὔ8 
ππᾶ βοηβί; 2ποαϊΐθ8 «- 4 2τ9. 

169. οἵ, ἆαξ ρετεῦπ]ομθ Ετοποππθη 
εἰαθίαάοες Γαεπιοπςίταίνατα παοἩ ἨγΡο- 
ὑπεβεοπεπι Πε]ανκαίσ, πο ἅ 918. 
Ὦ 992. ΙΓ 800. Ο 849. -- οὐδέ τι 
γυῖα Ξ- µ 32Τ9, γυῖα Άοο. 465 Ῥθ- 
βοπάετη Τα]]ς. 

1Τ0. πάντας ἐρωῆσαι πολέμοιο, 
ᾱ. 1. ἀετ Καπιρί ἄρετπαπρέ σα Ἐπάθ 
190. ἐρωῆσαι πολ. Ν πτθ, νρι. 
Ῥ 422. 

1Τ1. σχέδασον: ἀἱεξο ΑπΟτάεταησ 
τ]οΏ{εῦ ϱς απ ΑΕΠΙ], πγεῖ] ἀΐεβετ ἀῑθ 
γαγραππη]απσ Ῥογα{εη Ἠαξ, νο]. 216. 
-- σκέδασον Ὀἱβ ὄπλεσθαι -- Ἡ 159. 

119. ὄπλεσθαι πχ Ἠ]6ν ππᾷ ᾧ 169. 
1Τ9. οἰσέτω Πππρεταξῖν ἀ65 σε- 

πηΙβεἨζεπ Αογ]δίς. 
114. ὀφθαλμοῖσιν νονείἁτκἰ ἴδωσι 

η ἄεοσεηραίζ Ζαπι Ῥ]οίδεπ Ἡῦτεῃ- 
βαρθη. --- σύ Ρὶς ἰαν8]ς: ΥΕ. ω 989. 

116. 1Τῖ --- Ι 916. 916. Ὑβι. σα 
1188. 194. τῆς, νοη εὐνῆς αρηᾶπσία, 
Ῥο21αΏξ β1ο]ι απο] Ἠ1οΥ αα{ ἆῑα Βτ]βεῖς, 
416 Εγαι]ῖο] νογμεχ σαχ πΙοΠῦ σπα η 
186. -- Όας απιοηί, πγε]εμεβ Αρα- 
ΠΊΘΙΗΠΟἨΠ ααξ ἀἴθδεπ Ῥεπνατ ]ασί, 
βο ἆαί5 ο: 118 ἆανοπ ἀῑο α1ομ{]σο 
γετεῦππαησ ΑολΙ]]5 αθλάησίσ ἀαπ]κῦ, 

οτ]κ]ἀτί εἶεὮ απβ [9540--848, νο]. Τ' 
989, --- Ὑ. 1ππ ἔεπ]ο 1π ἄαπ Ὀβδίε. 
Ἡαπάδοπτι{εη. 

1Τ8. καὶ απςοἩ, Ζα σοί. --- ἴλαος: 
νσΙ. Ι 659, τοι απ{]οβᾶσει Ὑει- 
ϱὕμπιπα: νβ]. σα 141 {. 

180. τὶ Αάν. Ιγσεπἀ νία. --- ἐπι- 
δενὲς Αάν. ταῖζ ἔχειν --- ἐπιδεύεσθαι, 
δίκης ει αεὐ ἄἩτ, ππαβ εἴπεπῃ τοη 
Ἠεο]λίς πεσεπ Ζακοπιπαέ, ᾱ. 1. πῖσ 
β6ἵη νο]]ε5 Βθο]μῦ Ἰαθεπ, ἴπ β8ἴπθπι 
Ἠδθσμς νετκᾶτσε πετάει. 

181. ἐπ᾽ ἄλλω ὈῬεῖ εἴπεπι 8Π- 
ἄαετῃ, ᾱ. Ἱ. ἵπ ἆθπ ΆΔπασοηπ, πΠ8ΟἩ 
ἀαπι Ὀτοεϊ] εἴπθβ απάθτΗ, 6]. 5 601. 
ΒΙΠΠ: πθηη ἆθπι ΑοΙ]] βείη το]]θΒ 
Ἠεολίῦ σα ἴ6ι] ντα, ντε ἆπ 5ε]οςί 
πΙο]λξ Ῥ]ο[5 ΑοΠΙ]] σοσεπᾶρες, 80π- 
ἄθτπ αποὶλ Ἰπ ἆθπ ΑπΠς6ηΠ ΑΠάΘΤΘΣ 
σετοσΏἈίθεχ ἀαβδίεπεῃ. 

182 {. βασιλῆα Ιβῖ ἀάδ Ῥαρ]ε]κὸ Ζα 
ἀπαρέσσασθαι (παχ Ἠ1ετ), 6ἵπ γεί- 
εἰάχ]κίος ὠρέσσασθαι: νδ]]1ᾳ νγετ- 
αὔ]παπ, Βίπη: ἄθπῃ 68 τονάΙεπί 
ψ/αμτ]ο] ἸΚαῖπεπ Ταάς], ἀάί εἴἶτ 
Κδπὶρ οἴποῃ Μαππ γδ]]]ᾳ νετεῦμπθ, 
ΨΙΘΩἨ ΤΙΒΠ (τὶς), πο πα, 2αετεῦ 1π 
Ῥε]αῖὰϊρί Ἰαΐ, --- Ζα 185 νρ]. ϱὸ 869, 
φ 198. π το. 
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τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγαμέμνων' 
μχαίρω σεῦ., 4αερτιάδη, τὸν μῦθδον ἀκούσας' 186 

ἐν µοίρῃ γὰρ πάντα διίκεο καὶ κατέλεξας. 
ταῦτα ὃδ᾽ ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, κέλεται δέ µε θυμός, 
οὐδ᾽ ἐπιορκήσω πρὸς δαίµονος. αὐτὰρ ᾽4χιλλεὺς 
μιµνέτω αὐτόθι τεῖος ἐπειγόμενός περ ᾿4ρηος. 
µίωνετε ὃδ) ἄλλοι πάντες ἀολλέες, ὄφρα κε δῶρα 190 

ἐκ κλισίης ἔλθῃσι καὶ ὕρκια πιστὰ τάµωμεν. 
σοὶ δ᾽ αὐτῷ τόδ᾽ ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ κελεύω' 
κρινάµενος κούρητας ἀριστῆας Παναχαιῶν 

δῶρα ἐμῆς παρὰ νηὸς ἐνεικέμεν, ὅσσ᾽ ᾽4χιλῆι 

χθδιζὺν ὑπέστημεν δώσειν, ἀγέμεν τε γυναῖκας. 196 

Ταλθύβιος δέ µοι ὦκα κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾽ἀχαιῶν 

κάπρον ἑτοιμασάτω, ταµέειν «4ιί τ᾽ ᾿Ηελίω τε. 
τὸν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προδέφη πόδας ὠκὺς ᾽άχιλλεύς' 

»»ἄτρεΐδη κύδιστε. ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγάμεμνον. 

ἄλλοτέ περ καὶ μᾶλλον ὀφέλλετε ταῦτα πένεσθαι, 200 

ὁππότε τις μεταπαυσδωλὶὴ πολέμοιο γένηται 

καὶ μένος οὐ τόσον ᾖσιν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν. 
νῦν δ᾽ οἳ μὲν κέαται δεδαϊγμένοι, οὓς ἐδώμασσεν 

186. σεῦ αὈ]λᾶηπσίσ γοηπ ἀκούσας. 
[Απμαπρ.| 

186. ἐν µοίρῃ, πβο ααρᾶμτ, 
πἹε 54, Κν. Ρι. 68. 19,6. -- πάντα 
διίκεο, πΨῖο Ι 61. 

197. ταῦτα: νο]. 1Τὸ ἔ,. -- ἐθέλω 
106Ἠ Ὀ]ηω Ῥεταίῦ. ΑσαπιΘθπΙιΠπΟοΠ Ποβῦ 
«η θυρίετ Μί6]]ε ἆεπ βεμπατ ἨθγνοἙ, 
πιθ απεα Οάπβεεις 178 ἀεηβε]θειπ 
ο] Ὀδβοπάςτς ποεεπ{]Ιοα {Εν ἀῑο 
γοταδππαπο Ῥεζοπῦ Παζ. --- πέλεται 
δέ µε θυμός -- Κ 284. ὃ 140. 

198. ἐπιορκήσω πΧ Ἠίθ6τ. --- πρὸς 
δαίµονος: Ἐν. Ρι. 46, 7, ὁ παπά 68, 
9Ἡ, δ. 

199. τεῖος, π]τά οτκ]ᾶτο ἀατοῃ 

ὄφρα κε μτὲ 190. --- ἐπειγόμενός 
περ ᾿4ρηος -- 149. 

191, ὅρχια πιστὰ τάµωμεν --- 194, 
νρ]. ὦ 488, Ἠ]εν απίετ Γατρτίησιπο 
εἶπθς ΟΡρί6τς αἴπεῃ {6βίεπ Βαπᾶ ἆαν 
γεεῦμπαηπσ αοἩ]]είδεη., 

198. πούρητας πα Πεν παπά 948. 
-- ἀριστῆας Παναχαιῶν -- Β 404 
υπᾶ αοπβὔ, 

196. χθιζόν Αν. παν Ἠίει: Ζα 

όσοι ἀγέμεν ἹπιρεταβῖνΙδοἩ, πο 
ἐνειπέμεν. 

196, Ταλθύβιος: ᾖα 4 920. Τ118. 
Ζνεϊζες Ἠεπι]βοὮ -- 4 959. 484. 
Ῥ 4909. 

191. 4ιέ:7α1Γ108, Ἠελίῳ:τα Γ 211. 
198. [Αημαπσ.] 
900. άλλοτε απ ον Απάετη Υ6ι- 

πᾶ]{ηπϊβδοτ, οτκ]ᾶτο ἀπτοὮ 901 ἔ, 
6εσεηκα{ζ 2908. --- περ αἰπτάαππεπά 
αππᾶ ἀἆεπ ἀθσεηβαῦΣ 308 τοτρετεΙ{επά: 
α]]ετάίησβ. -- παὶ μᾶλλον εἶπθ 
Βέοεϊσεγπησ Ίπ θἹητάαππεηᾶεη Φαΐ76, 
πτη γο]]ε Ζπβπππιπης σα Ὀδσθείομπεη: 
ηος]} οἱ [τίσ6τ, αἱς 1πτ ἴπαῖ, νο]. 
καὶ Λίην ππά καί Κ 190. --- ὀφέλ- 
λετε Ῥτᾶβ. -- ταῦτα πένεσθαι -- 
π 919. ω 40Τ. 

901. µεταπαυσωλή παχ Ἠϊ6χ, ἆοσ] 
γρ]. Β 8986 απᾶ Ρ 9τ8. --- γένηται, 
γε ᾖσιν 205 ἵπ ἔαὐατίδοπεπα ΒΙΠΠ6. 

909. μένος Όταηα, Καπιρ{ΘΙΕΕΧ. 
- Ίσιν βἰατῦ ἔῃσιν, πῖε ὃ' 680. 

908. Ώει πας νῦν δὲ εἴπσε]εῖδεία 
εσεηβαίζ απιζα[ οἶπο Ῥαταίζα]ς- 
Ββεπο (Πεάθιαπς, ἆεββεπ θχβίεν 
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Ἕκτωρ Πριαμίδης. ὅτε οἳ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. 

ὑμεῖς ὃ) ἐς βρωτὺν ὀτρύνετον. ἡ τ) ἂν ἐγώ γε 206 
νῦν μὲν ἀνώγοιμι πτολεμίξειν υἷας ᾽ἄχαιῶν 

νήστιας ἀκμήνους, ἅμα ὃδ) ἠελίω κπαταδύντι 

τεύξεσθαι μέγα δόρπον, ἐπὴν τιδαίµεθα Λλώβην. 

πρὶν δ᾽ οὔ πως ἂν ἐμοί γε φίλον κατὰ Λαιμὸν ἰείη 
οὐ πόσις οὐδὲ βρῶσις. ἑταίρου τεθνηῶτος. 210 

ὕς µοι ἐνὶ κλισίῃ δεδαϊγμένος ὀξέι χαλκῶ 

κεῖται. ἀνὰ πρόθυρον τετραμµένος. ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 

μύρονται' τό µοι οὔ τι μετὰ φρεσὶ ταῦτα µέμηλεν. 
ἀλλὰ φόνος τε καὶ αἷμα καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν." 

τὸν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς' 915 
υῶ ᾽Αχιλεῦ ΠΠηλῆος υἱέ. μέγα φέρτατ᾽ ᾽4χαιῶν, 
χρείσσων εἰς ἐμέθεν καὶ φέρτερος οὖκ ὀλίγον περ 
ἔγχει. ἐγὼ δέ κε σεῖο νοήµατί γε προβαλοίμην 

πολλόν. ἐπεὶ πρότερος γενόµην καὶ πλείονα οἶδα. 

6]ιοά ἆἀῑο Ῥιζαπαθίοηπ ἀατείε]έ, ἆαβ 
2Υεϊίο 40θχ ἀῑο Ηαπά]ππσεπγεῖ5ε ἆθχ 
Απσοετθαάείεῃ ας ἆετ ΒΙπα{1οη πγΙάετ- 
ερτθσπαπᾶά 1π τοννητ[δνο]]επι Τοπε 
Ἠετγνοτηεβῦ. 

204. -- ϐΘ 216. 4 800. 
9056. ὑμεῖς ΑσαπιεπΙποπ παπά Οάγε- 

εοτ5, ἆ4α1εγ ὀτρύνετον. -- βρωτύν, 
πθ ηΟΟἩ σ 40Τ, εριαο, ἄεπα[8 
τοη ΒΡρεί8ε αἱξ Ηαπά]απς. -- ή τε 
ἵτατπ, Ὀ6ι αἀνετεαίνεπι ἀεάαηκει- 
γετηᾶ]ίπ]ς ζαπα γοχμετσεμεπᾶεῃ. 

90Τ. Ζπεῖίθς Ἠεπιιδβιο] --- 4 599. 
Σ 910. π 9606. 

908. τεύξεσθαι Ιπᾶ, {αῦι εοπθῖηζ 
ηβΕεἩ Ετᾶβ, πτολεμίζξειν 206 8ο σε- 
βεΐζῖ, ππὶθ 1Π ογαξίο γεέία π8ΕἩ Κοπ- 
ΠαπκΗν 4εν Απζοτάεταης οἆει Ἱπι- 
Ῥεταδῖν ἆθτ Γπά]καξῖν {πό Ζαπι Αδ- 
ἁτασκ οἶπες Ζαροείιπάπίεε6ς (σα 
Η 29 {), νοπαςεἩ απς ἀνώγοιμι 906 
Εἤτ ἀϊερες Ζηγεῖίζε ά]ιεά οἵπ Ύαγραπα 
46 ΖασερίϊπάπΙββθ6ρ Ζα ἀθπκεῃ ντο. 
--- ἐπὴν της ΟΡί. πθσεη ἀες Ορία- 
ινε ἆ4εΒ Ηαιιρίβαίζος, πιο 6 221. Κτ. 
Ρι. 54, 1τ, Τ. --- τισαίµεθα Λώβην 
Ξξνυ 169. ν 

909, πρίν Λάν. -- οὔ πως ἂν -- 
είη (παν Ἠϊει εἰαίί ἴοι): 4 ἆῑο Ὑ6χ- 
νητκ]ομαης γοπι Ἠεάσπάςη ϱο]ῦβί 
αρηάησό, 8ο Κοπιπηῦ 4οτ Απεάτις]κ 
αἶπετ ΥογβΙοπεταηρ σ]δΙοἩ: 2 4 901. 

910. βρῶσις ἵπ Ἡ. παν Ἠϊαγ. --- ἕταί- 
ρου τεθνηῶτος Κβιακα]ο επ. αὈβο]. 

911. Ἰνψεϊῖες Ηεπιαίομ -- 988. 
ερ η ΕΤΟΣ 

219. ἀνὰ πρόθυρον τετραμµένος: 
ἄατο] ἁῑε ΤΠπὔτ ΠΙπ σεπεπάεῖ, 
οαξ ἄεπι Τοῦεποείξ πας ἆεπ ἘΠ[δεν 
γοταἩ, αἱ5 αἶπει ἆετ ᾳαξ Ηατς αἱν- 
ρα]ά νετ]αβεεπ νητά. --- ἀμφί Ὁῖς 
µύρονται Ῥαταζακςο] απ ἆθπ- Ώε- 
Ιαθνεαίσ απσεβομ]οξεεπ. ἀμφὶ δ᾽ 
ἑταῖροι ἴ Κ 161. 09. Χ 240 ππᾷ 
ἵη 4ετ Ο. 

919. τό ἆαταπι. 
914. Ζατ Ἠλαίαηπς ἆετ Ααβάτῆσ]κα 

τρ]. Κ 9968. 4 164, αποι 4 1πτ. -- 
στόνος ἀνδρῶν, πο 4 445. 

916 -- Π 91. Λ 418. υἳέ παῖξ σθ- 
ἀελπίεν Ὀλάταα, σαι] ἀῑο Ιπίθε]ε]κ- 
Ώοπε]]α Ναίατ ἆθξ γοκαβνε εἶπ 
Αθμα]ίεπ οἆεχ Α Ὀβείσεπ ἆθγ βΠπΙπιθ 
σεεία{{εῦ, 

91Τ. οὖκ ὀλίγον περ, πο ποςἩ 8 
18τ, εἶπο πασ]λάτςεκ]σμαο Ὑοεταίᾶτ- 
χκαπσ 468 Κοπιρατα(1νβ. 

918. προβαλοίµην ἵπ ἀεν Βεάει- 
ἴππο ἄλροτίτοξίοην πας Ἠϊθυ, --- 
Ζαπι ἀθἀαπΚκοη νρ]. Αοπῖ]]Α 6ἴσπθβ 
ορίκπάπῖς Σ 106. 

919. ἐπεί Ὦ]8 οἶδα --- ὤ 440. Ὑρ]. 
Λ 80ῦ0. πλείονα οἶδα ΥΟΠ ΘἶΠ6Ι 
τοῖομστοη Ετίαμταηρ. 
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τῷ τοι ἐπιτλήτω κραδίη µύθοισιν ἐμοῖσιν. 220 

αἶψά τε φυλόπιδος πέλεται κόρος ἀνθρώποισιν, 

ἧς τε πλείότην μὲν καλάµην χθδονὶ χαλκὸς ἔχευεν, 

ἄμητος δ᾽ ὀλίγιστος, ἐπὴν κλίνῃσι τάλαντα 
Ζεύς. ὃς τ᾽ ἀνθρώπων ταµίής πολέμοιο τέτυπται. 
αδτέρι ὃ᾽ οὔ πως ἔστι νέκυν πενθῆσαι ᾿άχαιούς' ν ϱ η ΄ 

Λίην γὰρ πολλοὶ καὶ ἐπήτριμοι ἤματα πάντα 
πίπτουσιν᾽ πότε κέν τις ἀναπνεύσειε πόνοιο; 

ἀλλὰ χρὴ τὸν μὲν καταθάπτειν, ὃς κε Δάνῃσιν, 
νηλέα δυμὸν ἔχοντας, ἐπ᾽ ἤματι δακρύσαντας' 

ὕσσοι ὃδ᾽ ἂν πολέμοιο περὶ στυγεροῖο Λίπωνται. 250 

μεμνῆσθαι πόσιος καὶ ἐδητύος., ὄφρ) ἔτι μᾶλλον 
ἀνδράσι δυσδµενέεσσι µαχώμεθα νωλεμὲς αἰεί, 

ἑσσάμενοι χροὶ χαλκὺν ἀτειρέα. 

290. Ἠεῖος Ηεπιεί.--- ᾧ 591, σε]. 
α 958 σοὶ δ᾽ ἐπιτολμάτω κραδέη καὶ 
θυμός, µ 894 τοῖσιν δ᾽ ἐπεπείθετο 
Δυμός. Βίπη: Όταπι Γῆσο ο] ἀθῖπ 
Ἠειζ Ῥαῖ ππθίπεπ Ὑοτεη ἁπτοι 
βε]οερετπιπάπης, Ἠῦτα τη]ο] ϱε- 
ἀπ]άϊσ αη. 

951. αἶψα τε, ν1θ α 995. ἄοοι 
επύερτΙομό 488 τέ Ἠϊετ ἆεπι 906 {ο]- 
σεπάεῃ δέ. 

909. ἧς τε (φυλόπιδος) πα καλά- 
µην, πὶθ Ζᾳ ἄμητος:νοη ψθ]ο]Ώθπι, 
4ος) 156 φυλόπις Ἠϊετ ἵπ Ώεσας ααξ 
ἆας {ο]σοπάο Βιά επίερτεσεμεπα ἀεπι 
Βααἳ{ε]ά Κοπ]κτεῦ σθεάασΠ{ί ας ἀῑε (8- 
βαπιἰμεῖε ἄει ΚἈπιρίοτ, --- καλάμην, 
Ἠ16γ απᾶ ἕ 214, Κκο]]εκαν: Πα]πια, 
Ῥήά 1ο τοι ἆθα ἵτα Καπιρία Ρα]- 
Ἰεπάςεη, πνῖθ χαλκός του ἄθπι σ]εῖο] 
46 Β1οΏα] πιᾶπεπάθη Ξομπγοτί: νσ]. 
4 6τ--Τ1. -- χδονί Ποκαίν ἆος 
216]5: Ζα Ῥοάςθη. -- ἔχευεν σηο- 
πῖδομεν Αοπςῦ. 

928. ἄμητος παν Π16Υ, Ἐπνπασ]μέ, 
Ἐτίτας 4ετ Ἠτηία. --- ἐπήν πλένῃσι 
τάλαντα Ζεύς, εοβα]ᾷ Ζειβ ἀῑθ ἨΓασ- 
βοπα]θη πεὶσί, 5ο ἀα[5 ἀῑςδ οἶπο εἶο] 
5ο], πᾶἈτεπά ἀῑε αΠάετθ ΘΠΙΡΟΥ- 
εῖσί: νσ]. 6 69---τ5, ᾱ. 1. ἀῑε Επί- 
βοπεϊάππσ σ]εΏῦ. 

994 --- 4 84. Ἀϊπη ἆθ5 ἄαπτεῃ: 
Φο]πε]] πετάεη ἀῑο Μεπεοπεπ ἆ68 
Καπιρίες ἄδετατῆδεία, Ζαπια] 5ε1Ὀβῦ 
Ῥ6ι ἆἀεντ σιὂ([βίεη Ταρ[ετ]κειῦ ἆετ 
βομ]1ε[β]Ιο]ιε Ἑτίο]σ πασ Ζεαβ᾽ Επῖ- 

Ἠοπαθτβ Τα. ΤΙ. 9. 

μηδέ τις ἄλλην 

βεπεϊάπηπσ ος πχ εἶπ σειΊηρετ 180: 
ππι βο σε[ᾶιμτ]ίολμαν 15 65 ἀ4επ 
Κιίδσεγη ἀῑε πὔδίσε Βἰάτκαπο ἆπτοἨ 
Βροαῖβθ ππᾶ Τνταη]ς Ζα Υετβᾶςεη, πο- 
ἀατοἩ καθ σα στὂίδετοτ Απβάαπετ 
Ῥε[ἀμ]συ πετᾶεη. 22ὔ Π, {οισῦ ἆαηπ 
απ 2ΥεΙ{ετ ἀταπά, ἄεν σεσεη ΑοΠΙ]18 
γετ]αησεηπ σο]ζεπά σοπιαςοί στά. 

99ὔ. γαστέρι πιῖῦ ἆθεπι; Μασθη 
ᾱ.1. ἀατοᾗ Ἡππσειπ, Ζαπι εάαπκ6η 
ϱ 601 Π. 

926. ἐπήτριμοι 
εἴπαπάςϱτ. 

29Τ. πότε κτὲ Ἰεῦ]αίίο Έτασο πγῖο 
Ι ττ. -- πόνοιο, 485 πενθῆσαι 
γαστέρι. 

928. ὃς κε Θάνῃσιν, πο ὃ 196. 
939, νηλέα: να]. Η 409 {, -- Βεὶ 

ἔχοντας κοἩπγορί 818 Ῥαρ]ε]ό ἡμᾶς 
τος: νε]. 255. --- ἐπ᾽ ἦματι πᾶἈ- 
τοπᾷ οἶπθς Τασςβ: Κτ. ΡΙ. 68, 41, 
ὅ. --- δαπρύσαντας ἴεπιροτα]ες Απο” 
εθάθη5 Ζα καταθάπτειν. 

980. περί, Αάν. Ζα Λίπωνται πα 
Βππη 4ε8 Ὀρνισεεῖηπς, τσ]. περί -- 
φυγόντε 953, περίπειται Ι 851. 

251. Νας] ὅσσοι ---ΛΊίπωνται ἄεπ]κα 
τοὺς τα ἆθπι απιεἩ {Εν ἀϊθοβεος βαΐσ- 
σ]ιεά πουἩ σε]ίοπάεπ χρή 228. -- 
μᾶλλον α1{τίς6γ, 

955. Ἐτείος Ηαπι]κζίοἩ: σα 168. --- 
νωλεμὲς αἰεί --- Ι 811. Ρ 148. 986 
απά 1η 4ες οα. 

959. χροζ Ἰοκα]εν Ὠαῦ. οφ ΖΙ6]ς: 
Αη ἆθπ Πε1Ώ. -- ἄλλην απίδει 4ετ 

2 

βοΏποθ]] παοσ] 
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Λλαῶν ὀτρυντὺν ποτιδέγµενος ἰσχαναάσθω" 

δε γὰρ ὀτρυντὺς κακὸν ἔσσεται, ὃς κε Λίπηται 
ἀλλ) ἁθρόοι ὁρμηθέντες νηυσὶν ἐπ᾽ ᾽άργείων' 

2985 

Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν "άρηα.“ 
ἦ καὶ Νέστορος υἷας ὁπάσσατο κυδαλίµοιο 

Φυλεῖδην τε Ἰέγητα Θόαντά τε ἸΜηριόνην τε 

καὶ Κρειοντιάδην 4υκομήδεα καὶ Μελάνιππον. 240 

βὰν δ᾽ ἴμεν ἐς κλισίην ᾽άγαμέμνονος ᾽άτρεΐδαο. 
αὐτώί) ἔπειθ) ἅμα μῦθος ἔην τετέλεστό τε ἔργον" 

ἑπτὰ μὲν ἐκ κλισίης τρίποδας φέρον. οὕς οἱ ὑπέστη, 
αἴθωνας δὲ Λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα ὃδ᾽ ἵππους" 
2 3.” ᾗ », δν 2 2 / ἐκ δ ἄγον αἶψα γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας 245 

ἔπτ᾽. ἀτὰρ ὀγδοάτην Βρισηίδα καλλιπάρῃον. 
χρυσοῦ δὲ δτήσας Ὀδυσεὺς δέκα πάντα τάλαντα 

ἠρχ). ἅμα δ) ἄλλοι δῶρα φέρον κούρητες ᾽άχαιῶν. 

καὶ τὰ μὲν ἐν µέσσῃ ἀγορῇῃ θέσαν. ἂν δ᾽ ᾿4γαμέμνων 
ἵστατο" Ταλθύβιος δὲ 8θεῶ ἐναλίγκιος αὐδὴν 250 

κάπρον ἔχων ἐν χερσὶ παρίστατο ποιµένι Λαῶν. 

᾽άτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι µάχαιραν. 
ϱ/ 

Ιπ ἆθᾳπ νοτγπεγσεποπάεηπ ἸΝοτίθπ 
991 Ἡ. επίμα]ζεπεη. 

984. λαῶν 71 τὶς. --- ποτιδέγµενος 
ἰσχαναάσθω Ξ- η 161. 

2856. δε εἶπεα 5ο]ομα Σπεῖτο Απί- 
{οτάεταπσ, ὙΨεπη ἆἱθ6 ογείθ η]ο]μό 
Ῥεασ]{θεῦ πηῖγά. --- πακὸν ἔσσεται 
ᾱ. 1. ψατά γαγάετῬΗσἩ ππετάεπ; τρ]. 
Β 8991 Π. -- ὃς κε πῦ Κοπ]. ἵπ Ἰγ- 
Ῥοῦμε[ίβοπεπι ΘΠπθ: δἵ φις, Εᾶτ 
ἆεπ ἀ4οτ εἴπα. 

256. Ἐτείες Ηεπιῖαῦ, - Μ 246. 
ἁθρόοι ὁρμηθέντες πι βολαγίεΠ 
(69οσεηςαίσ Ζα ἆθπ Λείπεσθαι 9595. 
8ἵ --- 4 369. Ὑρι. Τ 9818, τα 

Ώ 440. ἐγείρομεν Κοπ]απ]ς{ῖν. 
Υ. 958--58Ι. Ὁνυρειτσαῦρεα ἆοθτ 

Βὔμησαῦεη ππὰ {εϊετ]ῖολα 
Απββθῦζηηιησ ΖΥ]βδομεηῃ Ασα- 
ΠΙΘΠΙΏΟΏ ππὰ ΑΕΠΙ]. 

998. ἸΜέστορος υἷας: ΑΠΙΗΙΟΕΠΟΒ 
παπά Τηταργπιεάςς. [Απβαπς.] 

9939. Ἰήέγητα: τα Β 62τ. -- Θό- 
αντα: Β 58. 

240. {υκοµήδεα: Ι84.--- Μελάνιπ- 
πον αἷπ πα Ἠ16Υ σεπαππίεν ΑομᾶοΓ. 

ἤ οἳ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὺν αἰὲν ἄωρτο, 

949. μῦθος ἀῑε Αιβοτάεταηπσ ἆεβ 
Οάγεεεπβ απ εεἶπθ Βεσ]εΙίαχ, --- Ζατ 
Ῥαναίακε Ῥε]άθς Φῆΐπο υρ]. ε 262 
τέτρατον ἦμαρ ἔην, καὶ τῷ τετέλεστο 
ἅπαντα. --- τετέλεστό τε ἔργον --- 
χ 4Τ9. 

245. Ζαπι Εο]σεπάεπ τσ]. Γ195 8. 
-- φέρον, θπτοἩ Ζεπσπιᾶ ου τα 
ἵππους εἰαθῖ ὤγον, πιθ φέρον 248, 
Φέσαν 949. 

24τ -- ϱ 989. στήσας ἈΏρθνπο- 
σαοη ἸαὈοθπά.- πάντα ϊπισαηπθη. 

949. ἄν ὃ᾽ ιβ ἴστατο -- Ι 18 8. 

250. Φεῷ ἐναλίγκιος αὐδήν Ἰϊθ6ι 
τοπι Ἠετο]ά, α 5τ1 απᾷ ι 4 τοπ 
Φᾷπσθ}. 

901. κώάπρον ἔχων, π8ΟἩ ΑσαΙΙΕΠΙ- 
ηΟΠ5 Αποτάμαπςρ 19Τ. --- ΖπεῖῖεΒ 
Ἠεπιϊκζῖοὰ -- Ε στο. Π 2. 

2ὔ9. 9ὔ8 -- ΙΓ ΤΙ. 915. Ασραπιθπι- 
ΠΟΠ γαχ απα νοτπεχσεπεπάεπ Τασε 
4948 ΠΒ. απι Αγπι νοτνππάθί, ἆοομ 
νγαγβολθΙη]ο απ πκοη, ναι. 4 
2506. Χείρεσσι βἴεμῦ ππαβεπαα ΥοἨ 
οἵπαχ Παπά, πἱαχ ἆοχ τουβ/{θῃ. Γ[ΑπΗ.] 
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κάπρου ἀπὸ τρίχας ἀρξάμενος., «4ιὶ χεῖρας ἀνασχὼν 

εὔχετο" τοὶ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπ᾽ αὐτόφιν εἴατο σιγῇ 256 

᾽Αργεῖοι κατὰ μοῖραν, ἀκούοντες βασιλΠος. 

εὐξάμενος ὃδ᾽ ἄρα εἶπεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν' 
μίστω νῦν Ζεὺς πρῶτα. θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, 

γῆ τε καὶ ἠέλιος καὶ ἐρινύες, αἵ 98᾽ ὑπὺ γαῖαν 

ἀνθρώπους τίνυνται, ὅτις κ᾿ ἐπίορκον ὁμόσσῃ. 300 

μὴ μὲν ἐγὼ κούρῃ Βρισηίδι χεῖρ' ἐπένεικα, 
οὔτ᾽ εὐνῆρ πρόφασιν κεχρηµένος οὔτε τευ ἄλλου" 
ἀλλ᾽ ἔμεν) ἀπροτίμαστος ἐνὶ κλισίῃσιν ἐμῇσιν. 

2 εὖ δέ τι τῶνδ) ἐπίορκον, ἐμοὶ 9εοὶ ἄλγεα δοῖεν 

πολλὰ µάλ’, ὕσσα διδοῦσιν, ὃ τέ σφ᾿ ἀλίτηται ὀμόσσας.ί' 9605 
ᾖ καὶ ἀπὺ στόµαχον κάπρου τάµε νηλέι χαλκῶ: 

τὸν μὲν Ταλθύβιος πολιῆς ἁλὺς ἐς μέγα Λλαΐῖτμα 

ῥῖψ᾽ ἐπιδινήσας, βόσιν ἰχθύσιν' αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς 

954. ἀπότα ἀρξάμενος, ψΙε γ 446. 
ξ 435, Ῥτᾶρπαπύ --- ἀποταμῶν ἆρ- 
ξώμενος αἱς Ετβίησασαῦο ἀἱο Ηαατα 
αὈ5ομπειάεπᾶ, ἀῑθ Ἠαατο πγαϊηαπά. 
αεπιεϊπό βἶπά πας ἆθεπ Ῥατα]]ε]- 
αἴε]]εῃ ἀἱθ Κορίμααχε, ἀῑε Ὀ6ι οἴπθπι 
σεπππ]οπεπ ΟΡρίενι ἆαπηπ ἵπ ἄαβ 
Έειετ σαγγοιίεη ψετάεη; αὖετ Ἠϊθχ 
ντα ἀαδ Ορ{ενῖεν π]Ιομῖ νετρταπηξ, 
νβΙ. 36Τ ππά Γ 214. --- ἄιὶ χεῖρας 
ἀνασχὼν -- Ε 114 νεΙ. 7 25π. ΥΕ]. 
ζα 4 450. 

256. ἐπ᾽ αὐτόφιν --- ἐφ᾽ ἑαυτῶν, 
νο]. Η 1956, Ίοκα] εἰσεπθ]οι Ῥο6ι 
Β1οἩ ἆ. 1. Εᾷχ 81ο], ]εάςι απ Βεῖ- 
Ώθπη Ἐιασε, πνἈ]γοπά ΑσΑΙΙΘΠΙΠΟΠ 
ἐν μέσσῃ ἀγορῇ βίαπά 249. 

256. ἀκούοντες Ἠδτεπα απ{. 
9ὔτ. εὐξώμενος, Ῥατζ. Αογ.; ϱὐ 

Ἠτῦ απ ζα Ῥεΐεῃ, -- Ἠχβίθν Ἠο- 
ΠΙΑ{ΙΟΗ: τσ]. Π 518. η 980, πποῖῖεβ 
πας ΕΙ. ΤΦοΠν. 

2ὔ8 --- τδ0»δ. Τσι. ἐ 168. 49. 
959. Ἐνοίος Ἠθιιίαξίο]: γρ]. Γ 104. 

Ζα ἠέλιος Τ 2Ττ Ε -- ὑπὸ. γαῖαν 
πτηδεχ ἆετ Ετάς Ἠῖπ Ζα τίνυνται 
να]. Ε 967 ὑπ ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε. 
ου. πά τὸ. 
961. μὴ μὲν -- χεῖρ ἐπένεικα, 

κΚαεῖπ ἄθάαπκο γα]τ]1ο ἆα [5 
16η Ἠαπά απσε]εσί, Ῥετᾶλτῦ 
ος 4ος Ππαἰκαξίν πας] μή: τα 

41 

2609. οὔτε --- οὔτε ππεἩ µή, ποαῖ] 
αἷο ΑὈ]εήηππσ ἆθβ ἀεάαεμίεπ ἆπγο]ι 
µή 1Ἠτεγ Βεάσαίαπς παο ἀ.θ Απβ- 
ϱασθ σ]εοΒείεμί: οὐ μὰν ἐπένεικα. 
-- εὐνῆς αὐλπᾶπσῖσ Υοη κεχρηµένος, 
γετ]αησοαπά. --- πρόφασιν γε 809, 
ἀεπι Ψοτσεῦεηπ παςῃ, ΥΟΥ αοὈ]1οἩ. 
Ώοσμ εολοίπέ ἄος ους ον Ζαφαΐα 
εἶπεβ Ἰπεχρο]αΐο:», πγε]ομεν ἀαβ 
χεῖρ᾽ ἐπένεικα πᾶπεοιτ απβίάἨγεη 
πο]ίθ, αΏοτ ἆεπ οἴπίαοπθη ΒΙΠΏ 
416βετ Ὑ/επάαπσ (να. 1Τ6) πα ἴπβ 
Ὀπρεκθιπηπιίθ πουα] ]θοπιοήποχίο. 

9608. ἀπροτίμαστος παχ Ἠϊ6Υ, νρ]. 
ἐπίμαστος, οὐ. 

264. ἐπίορκον 86. ἐστίν: σα Κ 585. 
26ὔ. ὅ τε, πετα]]βεπιθίπεγπάορ 

Ἠε]αίν, σεν χρεπά, ᾱ. 1. Ίεάθπι 
4εν. --- σφ᾽ --- σφὲ βοπβῦ Ῥαα], Ἠ]6υ 
--- σφάς, ἆ. 1. Δεούς. --- ὀμόσσας 
Κοϊποϊζοπὲ πα]ῦ ἀλίτηται, ἀπτο] 6ἴπθη 
Ῥο]ννατ βἱομ νοτεβπαϊσῦ απ 1ἨΠ6Η, 
ᾱ. 1, {α]δοὮ βοησγδτῦ, 

266. Ὑσι. Ι’ 292. ἀπὸ Τα ταµε. 
267. τὸν μέν, κάπρον. --- Λαῖτμα, 

Ἰη Ἡ. παγ Ἠ16Υ. 
268. Ἐτείος ΗειπαϊεΏίοα -- ΙΓ’ 9τ8. 

Ῥαῖπι ΕΙάβοηπγαν πατᾶο ἆαβ Ε]εϊβο]ι 
4ετ Ορ{ετίϊιετο πῖο]ξ σθσθΒΒΕΠ, 80Π- 
ἀειπ, πεῖ] 4επ Ὀπυενχάϊβοπει ῥθ- 
πο μέ, νειρταβθευ οἆετ 1π ας Μοθεν 
πονοτῖοα: νο. ΙΓ 8910. --- βόσιν πατ 
Ἠ16γ, 

9 Ἑ 
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ἀνστὰς ᾽ργείοισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα" 

»2εῦ πάτερ. ἦ µεγάλας ἄτας ἄνδρεσσι διδοῖσθα. 2πο 
οὐκ ἂν δή ποτε Θυμὺν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν 
᾽Ατρεΐδης ὥρινε διαµπερές, οὐδέ κε κούρην 
ἦγεν ἐμεῦ ἀέκοντος ἀμήχανος' ἀλλά ποθι Ζεὺς 
ἤθελ᾽ ᾽άχαιοῖσιν θάνατον πολέεσσι γενέσθαι. 

νῦν ὃδ᾽ ἔρχεσθ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν ᾿4ρηα.« τό 
ὡς ἄρ᾽ ἐφώνησεν. Λῦσεν δ᾽ ἀγορὴν αἰφηρήν. 

οἳ μὲν ἄρ᾽ ἐσκίδναντο ἕὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος, 
δῶρα δὲ Ἰήυρμιδόνες µεγαλήτορες ἀμφεπένοντο. 

βὰν δ' ἐπὶ νῆα φέροντες ᾽άχιλλῆος Βείοιο" 
καὶ τὰ μὲν ἐν κλισίῃσι Θέσαν., κάθισαν δὲ γυναῖκας, 280 

ἵππους ὃδ᾽ εἰς ἀγέλην ἔλασαν Βερώποντες ἀγανοί. 
»; 2 Βρισηὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτ, ἰκέλη χρυσέῃ ᾽ἀφροδίτῃ. 

ὡς ἴδε Πάτροκλον δεδαϊγμένον ὀξέι χαλκῶ. 
3 2 2.» / ισα), ἃ 3. ἀμφ΄ αὐτῷ χυµένη Λίγ᾽ ἐκώκυε. χερσὶ δ ἄμυσσεν 

στήθεά τ᾽ ἠδ' ἁπαλὴν δειρὴν ἰδὲ καλὰ πρόσωπα. 286 
εἶπε ὃ᾽ ἄρα κλαίουσα γυνὴ ἐικυῖα Δεῇσιν' 

»Πάτροκλέ µοι δειλῇ πλεῖστον κεχαρισµένε θυμῶ, 

269. Απεῖίες ΗειηϊεθιοἩ -- ρ 6. 
910. ἄτας, Ῥ]τατ.: να]. Ι 115. --- 

διδοῖσθα {ε1]εί Ζα, αἱ 1]μτε αἶσα, 
αἱ Θοµίοκαπσ, τρ]. 8 Ζεὺς καὶ 
μοῖρα. Ώαπις οιτκεπηξ ΑΕΠΙ], νει- 
βοἨπύ απᾶ 4ετ Μαμπαπσ 4εβ Ογβ- 
βεαπς 1Τ8 παοβΚκοπιπιεπά, απ, 88 
ΑΦΑΠΙΘΠΙΠΟΗΠ Ζα Β6ἴπεγ Επίκομα]άῖ- 
ραης ἴρετ ἆεπ Ότερταπσ Α8ΙΠΘΙ 
Φο]μτ]ά βερασί Ἠαΐ. [Απβαηρ.]. 

2Τ1. οὐκ ἂν δή ποτε πῖξ ὥρινε: 
ὨΙΠΙΙ1 ΕΥ φῆτάο 1η 4ετ Τα: ἆθτ 
σα ἀ1εξεπι Βεάπσαησεκαΐσ ελῦτῖσα 
Νεβρεπραϊα πη]τά 1π Ῥουπι 468 ἄθσεῃ- 
βαΐζθς παῖὸ ἀλλά (-- εὖ μή) 918 α1β- 
βε(ϊμτύ, --- Δυμὸν ὮϊΙβ ἐμοῖσιν -- 
ἕ 109. 

2132. διαμπερές ἀπτο]λ απᾶ ἆπτοΒ, 
Ῥι8 Ἱπ ἆεπ ε[δίεη Εταπά. 

215. ἠγεν Ίπιρενῖ. τη! κε Πτθα]18 
ἆθχ Ὑοιπαπρᾳεη]μείό. -- ἀμήχανος, 
γα]. Ν τ2θ ἀμήχανος παραρρητοῖσι 
πιθέσθαι: ΑὈπιαμπππσεῃ πηζπρΏης- 
11ο απά Κ 167, Ζατ Ἡπομο 1 108 Ἡ. 
15 6.841 
2τ6 --- β 2ὔτ. Λῦσεν Ἰοϊποιάεηῦ 

πη{ ἐφώνησεν; Αα]ιῖ]] Ἰαΐίε ἀῑο Ὑευ- 

βαπππη]αηπς Ῥεταίεπ: τσ]. 171. -- 
αὐφηρήν αἱ οἶπεο βοἩποε]] αι αἵτ- 
απᾶθΥ κ Ρτο]ερΙβοἩ. Ντ. Ρ1. 
στ, 4, 

ὀπτ --Ἡ γα]. β 258. 
219. βάν πρ φέροντες ἵτασεη 

{οτζ. 
981. ἀγέλην, νοηπ ἄεπ ετρεαξεύεπ 

Ώοβεεῃ. 
γ. 982-502. Βτιεεὶς) Κ]ασο 

Αη ἆ4ειτ Πείο]ε ἆ4εςδ Ραΐτοκ]οβ. 
282. ὑκέλη -- Αφροδίτη -- 699, 

νρ]. ϱ 97. ἵπ ἆεπ Επετεη ἀθεᾶῃ- 
σεη Ἠε][5ί 5ἷθ πα παλλιπάρῃος; 419 
Ῥεάεπίαπσ ἆοτ Υετσ]εϊοπππσ πας 
Αρμτοᾶ1ζο ετ]ε]]έ αας ΙΓ 996 {. παπά 
1 989. [Απημαπρ.] 

285. Άπεῖθες Ηεπιβί.: σα 311. 
284. Ὑρι. 9 ὅρτ. ἆμφ᾽ αὐτῷ 

χυμένη: ἄδρεχ 5ΕΙπΕΠ Ώ 81 Ρ 51ο 
πγοτεοπἀ. --- ἄμυσσεν κτὲ: νρ]. 
Β του. 

256. γυνὴ ἐικυῖα ΘΔεῇσιν --- 4 088. 
28τ. πΛεῖστον ΑΛάν. πο που 4 

198, ΑΙ ΤΙΘΙΒΤΘΗ. --- πεχαρισμένε 
θυμῷ. ηαχ Ἠ16Υ πηῖξ µοι, βοπδῦ ταῖς 
(τῷ) ἐμῶ νο πεχ. 
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ζωὸν μέν σε ἔλειπον ἐγὼ κλισίηθεν ἰοῦσα, 
νῦν δέ σε τεθνηῶτα κιχάνοµαι, ὄρχαμε λαῶν, 

ἂψ ἀνιοῦσ)' ὥς µοι δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ αὐεί. 290 

ἄνδρα μέν. ὦ ἔδοδάν µε πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ, 

εἶδον πρὸ πτόλιος δεδαϊγμένον ὀξέι χαλκῶ» 
τρεῖς τε κασιγνήτους, τούς µοι µία γείνατο µήτηρ, 

κήδείους, οἳ πάντες ὀλέθριον ἦμαρ ἐπέσπον. 
οὐδὲ μὲν οὐδέ μ ἔασκες, ὅτ ἄνδρ᾽ ἐμὸν ὠκὺς ᾽ἄχιλλεὺς 295 
ἔχτεινεν, πέρσεν δὲ πόλιν ΘΒείοιο Μύνητος, 

κλαίειν, ἀλλά μ ἔφασκες ᾽Αχιλλῆος Βείοιο 
κουριδίην ἄλοχον 9ήσειν., ἄξειν δ ἐνὶ νηυσὶν 
ἐς Φθίην. δαίσειν δὲ γάµον μετὰ ἨΜυρμιδόνεσσιν. 

τῷ σ᾿ ἅμοτον κλαίω τεΘνηότα, µείλιχον αὐεί.' 900 
Γον 21 , 2 2 λ / Α ὧς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες, 

Πάτροκλον πρόφασιν, σφῶν ὃ᾽ αὐτῶν κήδε’ ἑκάστη. 
ΕΙ ΣΑ) Δ / 2 ν 2 / αὐτὸν δ᾽ ἀμφὶ γέροντες ᾽άχαιῶν ἠγερέθοντο 

988. ἰοῦσα: 4 8945 Β, 
990. ὡς πῖθ, αἵη Απβταέ, ἵη Ὑγε]- 

οπεπι ἀπτοὮ ας πας Νασπάτασκ απ 
ἄεη Βομ]π[ς σεείε]]ίο αὐεί ἀῑοδ Υοἵ- 
Ἡετ οι πηίθ 5οἩππθτΖ]ῖομθ Ἑτία]- 
ταησ γετα]]σεπιεϊποτό ντα. --- δέ- 
χεται, εσαἰἱρ{έ, παχ Ἠϊες ΠπίταπβΙδιν 
--- {ο]σί. -- κακὸν ἐκ κακοῦ νρ]. 
3190 Π111, Ὀπσ]ῆοκ πα ο (ααβ) 
ὍΌτπσ] οἷς. 

991. ἄνδρα, Μγπεε: 296. 
992. Ζατ Ῥασμο Β 690 8. 
9989. Ὑρ]. Ι 958. τούς µτὲ: ἆετ 

Ἠε]αβίνεαίζ επνιο]κα]6 ερεχερείΙθοἩ 
ἆεηπ Ῥορτίᾷ νοη κασιγνήτους. µία 
Ξ- οαᾶεπι 4ηαθ ηιθ. 

994. κηδείους, πασμἰτᾶσ]Ιομες Αἴ- 
ἐχιοας τος Νασπάτπσκ: ἀῑθ ὕθετπθ- 
τθη. --- οἳ ἀεπιοπείγαζίν, ἀἆ1ο, πΙπιπαῦ 
απακοἱα{μΙβοἩ ἀ4εη Αοοιας. κπασιγνή- 
τους απξ, ψε]οπετ εἰσεπΏ]οι οαἶπθ 
Ὑ/επάαπς εγ[οτἀθτίο: εἶδον --- ἔπι- 
σπόντας: συ 4 884. --ὀλέθριον ἤμαρ 
παχ Ἠ]εγ ππᾷ 409, 

996. οὐδὲ μὲν οὐδέ αΌθι πθΙπ 
να Ώτ]1οῖ --- πιο οἶππια] Ἰ6- 
[β6βί πα πα]ο]Ὦ ψγείπεη, 80 86ΗΥ πγαΥβῦ 
ἆα Ῥεπιβμό, πα]οὰ ἄρει πεῖη (6- 
βοπῖο]ς σα ἰχὂδίεν. 

296. πόλιν Μύνητος ἨΥΙΊΘΒΡΒΟΒ: 
Ῥ 695. 

998. κπουριδίην ἄλοχον: τβΙ. Ι 896, 
αποἩ σα 4 948. --- Θήσειν: ΥΟἨ 8ο]- 
επεπι Ὑδγεριαομεν 156 βοπεί πΙο]ῦβ 
Ρετ]οἩθεῦ. --- ἄξειν δὲ ΒαῬ]. ΑοΠ]]εΒ. 

999, δαίσειν γάµον, Ψῖθ ὃ ὃ, 4.8 
ἩοςλσεΙίβπιαπ] σαοΏσεπ: Κτ. Ρι, 
46, Τ. -- μετὸ ἸΜυρμιδόνεσσιν, πγεῖ] 
ἀαπι Ὑοἶ]κε (ὃ ὃ ἔτῃσιν) εἶπ Ῥομπιαβ 
σεσεῦεπ ππτᾷθ. ὮΏ6βεχ 18 Ἠ1ετ ἈΡ6χ 
α]8 εἴπ υγοκαπ{]ο]ιος Θᾷο]ς Ῥοῖπῃ ΑΤ- 
ϱοπ]α[5 οἴπετ {ὔτπι]Ισπεη Ἐθ 6- 
νἈπητ. 

800. ΜΙ{ µείλιχον αὐεί πΙτᾷ ἆάβ 
1η τῷ Ζπβαπιππεηρε/[α{βίθ ποςΗπΙΒ]8 
πι Ναολμάτιο]ς αα{σεποπαπιεή. Ζαχ 
Ῥασ]ε ΤΡ 6το {. 

801 -- Χ 615. ῷ Τ46. ἐπὶ ἆατα. 
809. πρόφασιν: ζα 263. -- κήδεα 

]ιειάετπ, παπιθηβ]]οα ἀεπ Ὑετ]ιαβδῦ 
ρε]ιερίετ Αηρελῦτίσετ, ἆεπ «ἀἴθ 
Κτιεσασείαπσεπεη Ἰεϊρες, ψ1θ ΕΒτὶ- 
Βείβ (291 Π.) ετ]{δεη Παἴζεῃ. --- στεν- 
ἄχεσθαι πας Αοοι, πιο 159. --- Ώαβ 
6ᾳἈπσε 188 σεπιοϊπί νο 988 1.: ἀἱθ 
ΤΈτααετ πι Ραἰτοκ]ος τε ἀἷε Ετ- 
Ίππεταπςδ απ΄ ἀἱθ εἴσεπειν ΓΓΠΠετεΠ 
Ὑοτ]αβίε 1ερηαΗ;, παςῃ. 

γ. 908--959. ΑοΠΙ]]18 Κ]ασο 
απ Ρα{τοἷ]οβ. 

808. αὐτόν 1ππ 5ε1ρβῦ, Αα] 
αἱ Ἡαιρίρετβοη. --- γέροντες, ἀῑθ 
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Λισσόµενοι δειπνῆσαι"' ὁ ὃδ᾽ ἠρνεῖτο στεναχίζων' 

μλίσσοµαι. εἴ τις ἐμοί γε φίλων ἐπιπείθεθ) ἑταίρων. 906 

µή µε πρὶν σύτοιο κπελεύετε μηδὲ ποτῆτος 
ἄσασθαι φίλον ἤτορ. ἐπεί μ᾿ ἄχος αὐνὸν ἱκάνει. 

δύντα δ᾽ ἐς ἠέλιον µενέω καὶ τλήσοµαι ἔμπης.« 

ὡς εἰπὼν ἄλλους μὲν ἀπεσκέδασεν βασιλῆας, 
δοιὼ ὃδ᾽ ᾽άτρεΐδα µενέτην καὶ δῖος Ὀδυσσεύς, 910 

Ιέστωρ Ἰδομενεύς τε γέρων 9) ἱππηλάτα Φοῖνιξ. 

τέρποντες πυκινῶς ἀκαχήμενον' οὐδέ τι θυμῶ 

τέρπετο πρὶν πολέμου στόµα δύμεναι αἱματόεντος. 
μνησάµενος ὃδ᾽ ἁδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν τε 

ο» ῥά νύ µοί ποτε καὶ σύ, δυδάµµορε. φίλταθ’ ἑταίρων., 8156 
αὐτὸς ἐνὶ κλισύῃ Λλαρὺν παρὰ δεῖπνον ἔθηκας 

αἶψα καὶ ὀτραλέως., ὁπότε σπερχοίατ᾽ ᾽άχαιοὶ 
Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν ᾿άρηα. 

νῦν δὲ σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος, αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ 
ἄκμηνον πόσιος καὶ ἐδητύος., ἔνδον ἐόντων. 

οὐ μὲν γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάθοιµι, σῇ ποῦῇ. 

809. βασιλῆες επαηηίεη: να]. ἀῑε 
Ααζἒμιαηπσ Β 4048. πηῖ Τ810ἱ -- 
ἠγερέθοντο, ΚΠΙΘΏ η8ο] οἵπατ- 
46 ΖΙ88ΏΙΠΠΕΗΣ, 1Ππ ΑοΠΙ]]6 Ζ6]6, 
ψγοἩῖΏ ϱΥ εἶοὴ 219 {. Ῥεσεβεπ Ἠαΐίο, 
ομπο ἀθ[ ἀ69 Ρετ]ομθεῦ 191. [πλ] 

806. εὖ - ἑταίρων: νβΙ. Ρ 154. τὶς 
Ιπ Κο]]ε]κίέϊνεπι ΒΙΠΠ6Θ. --- ἐπιπείθεθ 
Ῥνᾶβθης γοη ἆἀθιτ ἀααπεγπάθα Βέϊπι- 
ΠΙΠηΡ: Εεπε]εῦ Ι6ῦ σα [ο]σεῃ. 

906. πρίν ετλᾶ]6 Βεϊΐπθ σεπβἹθ 
Ἠοθβίίπιπιπηπσ οτε Ἱπ ἆθπι ρερτᾶ- 
ἀεπάεπ Ῥαΐπε 908, να]. Π 62 οὐ πρίν 
-- ἆλλ᾽ ὁπότ᾽ ἂν δή. 

80Τ. ἵκάνει Ἰαῦ ὈῬεῦντοίξει. 
808. µενέω καὶ τλήσοµαι, Νο 4 

917 τππᾶ ε 969: 1οἨ πῖ]] 8πβ- 
ἀπ πεΓηΏ απάὰ πΙοἩὮ ΒΘΠΘΙΥΞΟἨΘΠ. 
--ἔμπης σ]ειοἈνοἨ], ἰοίσ 6ατεχ 
Απζονάσγαηρεη. 

909, ὡς εἰπών Ἰοϊποϊάεπῦ παῖξ 
ἀπεσκέδασεν. 

811. Νέστωρ αβγπάείΙςοἩ 3απρθ- 
ΒΟΠ]οβδεἩ: Ζα Β 498. 

812. τέρποντες ἄε οοπαία: τα 
οιλοΙίθτη βαολεπᾶ. --- πυκινῶς ἆμα- 
χήµενον: νΡβ]. τ9ὔ. ψ 560. --- οὖὐδέ 
τι θυμῶ -- Ν 625. ὢ ὅτ4 τα. 0. 
θυμῶ 18ῦ Ρείοπῦ. 

930 

818. πολέμου στόμα, νε]. Κ68. Υ 
909. δύμεναι, Β106Ἡ ϱ{ἴχσεη 1Π. 

814. μνησάμενος αὈκο]αξ, π ἄθπι 
α]]σεπιθίπεη ΒΙππε: ἀθ8 γδιραησθ- 
πεη σεἀεπκεπά. Απ]α[5 ἆασα σ]ερί 
ἀἷε εὔεπ ετδτίετίο Έτασε πθσεη ἆθτ 
ΜαΠ]ζαἵξ, ---ἀδινῶς, μοξήᾳ,9οἈνγος, 
πο ἁδινὰ στεναχίξειν. -- ἀνενεί- 
πατο παχ Ἠϊ6χ, Πο]ίο {θε Αἴαπι, 
βοπ{σίο {1εξ απ{. 

816. ἡ ῥώ νυ ἵταιη Ία πολΠ]. 
-- ποτὲ πιαπο]πηα], πο 4 200. --- 
καὶ σύ, νψὶθ απἆςτθ Φεράποντες 
1Ἠχεη Ἠσθτιθῃ. 

816. παρά τα ἔθηκας: Αοτ. ἰχοίσ 
4ετ πΙαάετμο]{θῃ Ἠαπά]απα, ἸΙ] 
ἀἱ6εο 86ποπ ἆπτοῃ ποτὲ αησεζε]βῖ 186. 

817. αἶψα καὶ ὀτραλέως γετρα- 
επ, ππι ἆθεπ Ὠιεπείαιίοες Ἠδχνο- 
ΖπΠ6βεῃ. -- Ὀπεῖιεν ἨΗαπιβίσῃ: 
να]. ν 59. γ 985. 

918 --- 6 516. ΥρΙ. Τ 239π. 
819. αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ -- ὃ 259. 

μ 192. υ 89. 
820. ἄκμηνον: τα 168. --- ἔνδον 

ἐόντων --- η 166. ο Ττ. 94, π 2504: 
ἈΝοαπίγαπι Ῥεσοσοῦ αἩξ πόσιος καὶ 
ἐδητύος, 1π ΚΟΠΟΘΒΒΙΥΘΠΙ ΒΙΠΠΘ, 

851. σῃ τετ ἆοπ οὐ]εκίνον 
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οὐδ᾽ εἴ κεν τοῦ΄ πατρὸς ἀποφθιμένοιο πυθοίµην., 
ὅς που νῦν Φθίηφι τέρεν κατὰ δάκρυον εἶβει 

χήτεϊ τοιοῦδ᾽ υἷος"' ὁ δ᾽ ἀλλοδαπῶ ἐνὶ δήµῳ 
εἵνεκα ῥιγεδανῆς Ελένης Τρωσὶν πολεμίξω᾿ 9.5 

ἠὲ τόν, ὃς Σκύρω µοι ἔνι τρέφεται φίλος υἴός, 

[εζ που ἔτι ζώει γε Νεοπτόλεμος δεοειδής.] 

πρὶν μὲν γάρ µοι θυμὺς ἐνὶ στήθεσσιν ἑώλπειν 
οἷον ἐμὲ φθίσεσθαι ἀπ᾿ ᾿άργεος ἱπποβότοιο 
αὐτοῦ ἐνὶ Τρούῃ, σὲ δὲ τε Φθίηνδε νέεσθαι, 

«απ. σοῦ, πῖο ἐμήν 986 -- ἐμοῦ: 
να. 1 909. Ζ 465. Κιτ. ὈΙ. 4Τ, Τ, 8. 
-- μέν ναΏτ]1οἩ. -- πάθοιμι 0Ρ8. 
οιπε κέ αχ Βεζεϊοππαπρ ἀΕΥ τείηεἩ 
γοτείε]]απσ: 16 Καππ πχ πΙομῦ 
ἀεπ]κεη θἶῃπ βοΏΙπππιετθβ Ἰμθοιά τα 
ετίαἈγεπ: Κτ. ΕΙ. 64, 8, 9. --πακώτε- 
ϱον ἄλλο -- 8 158. ο 848. ἄλλο 
αι [βεγτάστῃ, 

859. οὐδ᾽ εἴ εν 5ε]ρεί π]ο]ῦ 
ΔΏΡΕΠΟΊΠΙΠΙΘΠ θἴσα,. -- τοῦ πα- 
τρός, πε β 184, τοη ἆεπι 4Ώνγεςεή- 
ἀοπ Ὑαΐεχ, 4οοῇ 18ῦ να ἩγδοΏεϊπ]Ιο] 
ἀἱε αταρτϊησ]ίομο Πθφατί οὗ: σα 4 
149. --- ἀποφθιμένοιο Ῥριλάϊκαῖν Ζα 
πατρός. 

828. τέρεν Οϊε εἶβει --- ΙΓ 145. Π 
11. π 555. 

9894, Ἐνκίες ΗοπιϊκΙςἩ: νσ]. Ζ 468. 
-- τοιοῦδ᾽ τα Ἠϊηνγεϊβοπάθια δέ: 
εἶπθρβ βοἱομεῃ, γε 16 ΕΙΠ. ---ὁ δ᾽ 
πηΙ6 πολεμίζω, πα ἸΠϊπνγεϊβεπάθπι 
ερίας απ{ βἰολ αε]ρεῖ, γρ]. α 869: 
αΌ6ι 16Ἡ ἆα, Ῥαταίαχο βἴαξῦ οἴποθἈ 
Νερεπεαίσεε (πἄ]ιταη ἆ 161), πγε]ο]ιθ 
4ειπ ΟΠαχα]κύες οἶπος Αιβταίς Ἰα0. 
Ίπ ἀϊθεξεντ Έοτπι ερτῖοηῦ βἶοἩ ἆθτ 
βοΏπιεια]]σπε Ὀπταιξ ΑΕΠΙ], ἆθπι 
ἀπτο] Ῥαϊτο]κ]οβ Τοὰ ]εᾶς Ἐτειαάα 
Α1Π Ῥαπιρί γοτσᾶ]]ό 196, Ιομ]μαίτον 
818. -- ἀλλοδαπῶ ἐνὶ δήµω: νρ]. 
Φ 2911. 

9896. ῥιγεδανῆς παν Ἠϊ6ν, ἆθτ 
εοηίβείσ]τοηθςῃ. Ἐβ 150 ἀἷθρ ἀῑθ 
εἴηζῖρο Βύε]]ο ἀει Ἠίαβ, πο ἕ 68 
ἀἱε οἴησῖρε ἆει Οάγκεεθθ, ΜΟ Υοη 
στ]θοβῖδομετ Βε]ία Ἠε]εηπα απσεκ]ασί 
ντα, ἄ0θτ απ΄ Ὀοειάεπ Ἀέε]]οα 196 
4ΐεβε ΑπΙ]ασο ἆαον Ααςβα{5 εἴποι β6Ἡτ 
αα{σετεϊσίεη ΒΘπππιηπα, ἀῑδ Ηε]επα 
Στ εἶπεηῃ βοΏπετεπ Ὑδι]αβὲ, ἆθι 

950 

ἀἱ6 Ἠεάεπάεηπ Ιπίο]σο ἆθΒβ ΚτίθσθΒ 
Ῥείτοβεη, γεταπῦνγοτυ]οὰ πιαοηῦ, --- 
Τρῶσιν πολεμίζω Υατββοβ]τ[ς, νίε 
Υ 86. 

896. τὸν «ο. ἀποφθίμενον πυθοί- 
µην (859), πας Απΐσαῦε ἆοτ ἁοτῖῦ 
αησοψεπαείθεη ἀαπεζινκκοπβ(γα]δίοη 
1πι Ασοαδ. (σα 7, 50). Ζαπι Ίοςμεο] 
4ετ Κοπαεἰτακίοη µ 266. -- Όεπ 
Ἠϊετ εν πᾶλμηίεη ΒοΗηΠ Αολῖ]]ς Ἱκεππό 
ἈΏσθβεμθεη γοη « 4607 αἴο ἄρτῖσα 
Ἠιας πΙο]μέ, ΑΕΠΙ] νητά Ὀείπι Αδ- 
Ζας6 η8οι Ττο]α ΤΙ 458 Π. αἱ που 
Β6ΕΗτ Ίππς πεάαοπῦ (νβ]. ἆπρεσεῃ 
λ 506 Β.). Ὠίενς Βεάθπκεπ, βοπ1θ 
4ετ Ἰοσ]κθγθ Απβοη]α(ϐ νοη 896 απ 
4αδ Ὑοτπετραπεπάε απά αρ Ὑετ- 
Ἠ8]{ηῖ8 468 984---δΤ νοη Ῥε]εις (6- 
βασίεη σα 9551 Ἡ. Ίαββθη ἵηπ 826--- 
8ὺτ πι Ἠ/αΠτβδομαΙη]ομ]αΙς ϱἰπθη 
1ἄπσετεῃ Ζαβαῦρ ετΚεΠΏΘΗ, 

92τ. Εταίεβ ΗετηΙα[ῖο] --- ὃ 888. 
ἕ 44. υ 907. Ῥοτ Ὑουχβ πιιτάθ τοη 
Απβίορηαπθε απά ΑγίκίατοἩ αἱς οἶπ 
1η ἆ6Π ΖΠ88ΠΙΠΙΕΠΠ8ΠσΘ βἰὔγοπᾶθβ 
ἘπβομΙεβεθ] γεχγψοτ{εη. 

9586. Ώεχ Απηβοεβ]αί5 ἆει {ο]σεπ- 
4επ (εααπ]κεπτεῖπε 16 ἄρεγαπβ 
Ίοεκεν. --- πρίν Αάν. Γτᾶλοτ, τος 
ἀεπι Τοάο ἆεξ Ραΐτοκ]ος. --- θυμὸς 
Ρίς ἐώλπει -- υ 898. φ96: ἐώλπει 
ἵη Ππρεν{εκίρεάεαίαπς. 

829. οἷον α]16εΙπ, πΙομ{ απο Ῥα- 
ἴτοκ]ο. --- ἀπ᾿ ᾽Αργ. ἱπποβότοιο -- 
Β 281, να. Ι 246. ἀπό ἔενπ τοη. 
Ὀυνίσεπς νρ]. πηῦ ἀἱεςεν Υ οτεύε]]αππςσ 
ἀἱο ἸΜεαϊβεασαηπσ ἆετ ΤμεαΠε 5 10 
παπά Αοβί]] Απ[δεταπσ Σ 826. 

9580. Βτείες ἨἩθιπ]βοὮ -- Β 281. 
Σ 980. σ 266. -- φέεσθαι 1π Εαίατ- 
Ῥοάειίαπς, 
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ὡς ἄν µοι τὸν παῖδα δοῇ ἐνὶ νηὶ µελαίνῃ 

Σκυρόθεν ἐξαγάγοις καί οἳ δείξειας ἕκαστα,. 

κτῆσιν ἐμήν, ὃμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα. 
ἤδη γὰρ ΠηλΠά γ᾿ ὀίομαι ἢ κατὰ πάµπαν 

τεθνάμεν, ἤ που τυτθὺν ἔτι ζώοντ᾽ ἀκάχησθαι 986 
γήφαϊ τε στυγερῷ καὶ ἐμὴν ποτιδέγµενον αἰεὶ 
Λυγρὴν ἀγγελίην, Ότ ἀποφθιμένοιο πύθηται." 

ὧς ἔφατο κλαίων. ἐπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες. 

μνησάµενοι, τὰ ἕκαστος ἐνὶ µεγάροισδιν ἔλειπον. 
µυροµένους δ᾽ ἄρα τούς γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων. 840 
αἶψα ὃδ᾽ Ἰάθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
υτέκνον ἐμόν, δὴ πάµπαν ἀποίχεαι ἀνδρὸς ἔῆος. 

ἦ νύ τοι οὐχέτι πάγχυ μετὰ φρεσὶ μέαβλετ ᾽άχιλλεύς: 
κεῖνος ὅ γε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων 

881. ὡς ἂν της ΟΡί. ζαπι Απς- 
ἀτιος ἀ4ετ ππὂσΗεμειπ Ῥο]σο: ἀαίς 
απ Ἠᾶτείεεί ---Κὔππεη. --- τὸν παῖδα 
4επ βομπ ἀοτῖ, ἵπ Ῥ]στορ (926). 

9899. ἐέαγάγοις ηδΟς ΕΡΠΙΠία, -- 
δείξειας ἕκαστα αἱ8 5εῖπ Βοεφ]ςσίατη. 

ὅδὃ -- η 335. τ ὄ5θ. κτῆσιν Α}- 
Ῥοβίδίοη Ζᾳ ἕπαστα, πας παολ{ο]- 
Εεπάετ Ἐτκ]άτανᾳ. 

884. κατά τα τεθνάμεν. 
996. Ώ1οθ ΑΠΠΑΗΠ6 ἆες Τοὰςβ 

νπάετρτϊοπῦ Αο]]ς Απίζεταπς Π 15. 
--που ππᾶ τυτΏθόν Αάν. 7 ζώοντα, 
νγε]ο]θς σα ἀκάώχησθαι ἹΚοποθβεῖν 
βί6Η{, 

836. γήραϊ Ἱαπεα]ετ Ὠαβῖτ: ἵπ- 
{ἔο]σε ἆθβ Α]ΐαετς, πε]ο]ες ταῇ 
ϱαἶπεγ Θομπᾶσπο παπά βεϊπονπ (6- 
Ῥτοσπεη 1Ἠπι ἆῑς Ἐτεπάς απι Τεῦεπ 
νετκήπιπαετέ, απᾶ ἀαπιξ ρατα]]εὶ 
4ᾳ5 Ἱαπςεα]ο Ῥατίο. ποτιδέγµενον: 
νρι. Ε 185 1. -- ἐμήν: τα 881. --- 
Ζαπι Ζυεϊτεη Ηοπ]κ{ῖοῇὮ να]. Κ 1298. 
ποτιδέγµενον αὐεί Ξ- ι ὔ4δ. γ 980. 
ω 996. 

οοἡ. λυγρὴν ἀγγελίην νἹθ Ρ 6049. 
686. --- ὅτ --- ὅτε --- πύθηται, ηᾶῃθγθ 
Απβήητπηπσ ἆ65 ΛΊυγρὴν ἀγγελίην, 
Ἰπάθπα ει Τεππροτα]βαί” ἀῑε σ8η78 
Φα δίοη απαιςομταΙρί: νεηπ ϐϱΥ πθῖ- 
πθη Τοὰ οτ[αμτεη στα: σα ϐ 999, 

998. Ὑσ]. τα 801. 
989. τὰ Ἠε]α(ῖν --- τούτων ἄ, βΡθ- 

πιθίπξ αἶπά νοχζασβπεῖεε Γεϊρεν 
ππᾶ ΒΙΠά6Σ. --- Ζνεῖδες Ἠεπηιεί. --- 
ὃ Τ54. Λ 68. 

Υ. 940---566. Αἴπεπο αὐἂτκί 1π 
Ζε6εαιφ᾽ Αιαίτασο ΑσςΠΙ]] ἄαπτολ 
Απιρτοβῖα παπά Νεχκίατ. 

940 -- Ρ 441. ΎΠεπηπ Πες ἀῑεθ 
ΤΈτααεν αι ΕΠτείεπ Ιπβσεεαπιῦ ἆαβ 
Μιηειᾶ ἆες Ζεας εχτεσί, 5ο πιπ{Β 
ε5 5εἩχ Ῥείτοπιάεη, ἀαί5 1πι {ο]σεπ- 
4επ Ζαπ5 «οῖπο Εὔτεοτσε ]εᾷΙσ]ο] 
ΑΟ] απεπα εξ απά 946 β]]εομπγεῖ- 
σεπἆ νοταπεσεβε2ῦ π]τᾶ, ἀαῑΣ ἀῑρ 
ἄρτίσει Εὔτεζεη Ιησψίβεπαπ Αοῖ]] 
τετ]αξδδεη Ἠαθεπ. 

9841 -- Θ 351. Τσ]. 4 69. 
849. δή, σεείε]]ΐ πιο Ο 453, ππῃ- 

ΠΙΘΊΥ. --- ἀποίχεαι απ παςθῦ ἆῑςλ 
αὈσανεπάςεί. Όαβ ἄαπηζο 18ὐ Δπε- 
τας, π]ολῦ Έταρο. 

949. οὐκέτι πώγχυ ραν πὶολῦ 
ΠΙΘΗΣ, ψῖο Ν τ4π. ---μέμβλετ᾽ (αι) 
ριβφεπβίςο]χος Ῥετ[εκ{: 180 ἄεσεῃ- 
βίαπά ἆατ ΒοχΡ6. 

944. πεῖνος, πο ΤΠ 991, ἀοτῖ, 
πηᾶ μεν ῬεβΙπιπαῦ ἀιτο]Ὦ προπάροιθε 
---ὀρθοκραιράων: νβ].σα Σ 8. Ώϊθεθ 
Οτίβαηραβρο πιάστερτ]οπ ἀρτίς οπβ 
46γ νοτπενσεπεπάεη ΕΥΖᾶλ]απς, πας] 
ψε]οἈθν ΑΙ] εί ἆθτ ἵπ βδἴπθπα 
26] Ὀεβπά]οπεπ Ἰμεῖο]ο ἆθςβ Ραΐτο- 
χο αἰἰχεπᾶ σοἀαομί 18ἱ, νβ]. 516 
πας 211. 
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ἧσται ὀδυρόμενος ἔταρον φίλον' οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 
οἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὁ δ᾽ ἄκμηνος καὶ ἅπαστος. 

26 

946 

ἀλλ᾽ ἴθι οἳ νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 
στάξον ἐνὶ στήθεσσ’. ἵνα µή µιν Λιμὸς ἵκηται.' 

ὧς εἰπὼν ὤὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾽άθήνην: 
ς .. 2 ω / / 
ἡ δ΄ ἅρπῃ ἐικυῖα τανυπτέρυγι Λιγυφώνῳ 9σ0 

οὐρανοῦ ἐκκατέπαλτο δι αἰθέρος. αὐτὰρ ᾽4χαιοὶ 
αὐτίκα Δωρήσσοντο κατὰ στρατόν' ἡ ὃδ᾽ ᾽Αχιλῆι 

νέκταρ ἐνὶ στήθεσσι καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 

στάξ’. ἵνα µή µιν Λιμὺς ἀτερπὴς γούναθ’ ἵκηται, 

αὐτὴ δὲ πρὺς πατρὺς ἐρισθενέος πυκινὺν δῶ 356 

ὤχετο. τοὶ δ᾽ ἀπάνευθε νεῶν ἐχέοντο δοάων. 
ὧς ὃδ᾽ ὅτε ταρφειαὶ νιφάδες «4ιὸς ἐκποτέονται 

φυχραὶ ὑπὸ ῥιπῆς αἰθρηγενέος Βορέαο, 
ὧς τότε ταρφειαὶ κόρυθες Λαμπρὸὺν γανόωσαι 

νηῶν ἐκφορέοντο καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 860 
θώρηκές τε κραταιγύαλοι καὶ µείλινα δοῦρα. 

αἴγλη ὃδ᾽ οὐρανὸν ἶκε, γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ χθὼν 
χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς' ὑπὸ δὲ ατύπος ὤρνυτο ποσσὶν 

945, ταῦες Ἠεπιϊεβίο]λ -- π 145. 
946. μετὰ δεῖπνον, σον όμποε 

140 ἐπὶ ὃ., να]. 215. --- ἅπαστος 1π 
Ἠ. πατ μου. 

841. οἳ Ζᾳ στάξον, ποσα 8πΠο] 
ἀμβροσίην ΖθασπιαξίβοἩ 8]8 ΟΡ]ε]κό 
ρεεεῦσί α8ῦ, πο 98 {. - ἐρατεινήν, 
Βε]ψοτῦ τοη δαίς ὃ' 61. 

9849 -- 4 ΤΠδ. Χ 186. ω 48Τ. 
860. ὤρπῃ παχ Ἰΐ6ς, αἶπ Βααῦ- 

τορθ!, παΏτβολμθίπ]ϊο 6ἶπε Εα]]κοπ- 
τὸ. --- ἐικυῖα Ἱπ Ῥοσαρ απ ἆπβ 
Ἠεταβρεςβϊθίεεη απς5 ἆετ Ἠδμα. --- 
τανυπτέρυγι ᾖϊσε]βαίτεοκοαπά, 
τεταπβοπαα]ομί ἆἀἱο ὈῬαῖπι Έ]ασο 
βὐθίΠπάεπάε ΈΒεπεραηα. -- Λιγν- 
φώνω παν Ἠ[ο. 

861. ἐκκατέπαλτο, Δοχ. Π πιθᾷ, νοτ 
ἐκκαταπάλλω, πατ Ἠϊ6υ: 8ΟΠΟ/[8 
Ἠπεταῦ. --- οὐρανοῦ δι αἰθέρος 
τρ]. Β 458. 

869. αὐτίκα, βοξοτῦ παοἩ ἆθτ 
Μαμ]κεϊς: ναι. Θ 564. 

964. ἀτερπὴς 1π ΠΠ. παχ Ἠϊευ, πΠ- 
ετίτοπ]οἩ, Ιωτοῦος: απᾶ] απ, στι 
γούναθ ὔιηται Ῥοπειομπεῦ ἀῑθ 6χ- 
βομ]αβεπάο Ὑιτκαπσ 4θβ Ἠιηροτ. 

Ῥο6ν Κοπ]απ]κ{ῖν πι ΕΙπα]βαίσθ πη8ο] 
ἀεπι ΑοΥ.: τρ]. Β 4. Ν 649. Ο 28. 
1 126. 

866. τοὶ δὲ ἆῑο Αο]ᾖᾶοστ, 851. --- 
νεῶν γοπι Βομϊββ]ασθτ, πο 860. 
Φἱ6 ΘΥσΟΒΒΘΠ 51ο] 1η ἀῑε Ἐβρεπο. 

Υ. 9ὔτ--898. Απδβζασ ἀας Πεε - 
χθ68β; Αοπ1]] τᾶφίεί βδἱοᾶ σαπι 
Καπί 

8ὅπ. ὡς ὃ᾽ ὕτεπῖς οἵ ηπῃ α].--- Ζαπι 
Υεχρ]εῖοἩ 1560 Π. 218 Η Γ259. --- 
ἄιὸς, Ἠ16Υ Ῥεπεϊομππηρ, 468 ΗΙπιπ]ε]ς, 
νο]. Ν 887 ἄ4ιὸς ᾽αὐγάς, αὈπᾶποσϊα 
γοπ ἆετ Ῥιᾶροβ. ἐκ ἵπ ἐκποτέονται, 
πηαχ Ἠ1ετ, Γγεφμεπαἰίυωπι: ππ- 
αὈ]ᾶάεβδ]σ {]ία6σεη. 

ρθρο μα 3 [Απβαπᾳ.] 
909. λαμπρὸν γανόωσαι -- Ν 26056. 
860. ἐπφορέοντο, απ ἆθπ 1μεῖρετη 

4εί Κάπιρίου, 
861. πραταιγύαλοι παν Ἠϊες, πι] 

Αἴατκεη ΕΒταβτρ]αἰίεη. -- καὶ 
µείλινα δοῦρα -Ξ- Ν ΤΙ6. 

869. αἴγλη -- ἵπε: να]. Β 458. --- 
γέλασσε 1π ατερτϊηρ]ϊομετ Βεάεα- 
ἴπηπρ: ετσ]ᾶτη2ίο. 

965. Επδίεβ ΗεπιαΙΙςο]: νρ]. 4 88. 
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ἀνδρῶν' ἐν δὲ µέδοισι κορύσσετο δῖος ᾽χιλλεύς. 
[τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε, τὼ δέ οἳ ὅσσε 866 
λαμπέσθην ὡς εἴ τε πυρὺς σέλας, ἐν δέ οἳ ἦτορ 
δῦν᾽ ἄχος ἄτλητον' ὁ δ᾽ ἄρα Τρωσὶν µενεαίνων 

δύσετο δῶρα 9εοῦ. τά οἳ Ἡφαιστος κάµε τεύχων.] 
κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήµηῃσιν ἔθηκεν 

καλώς. ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 9τ0 
δεύτερον αὖὐ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν. 

2 ο 2/ ἀμφὶ ὃδ᾽ ἄρ) ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον 
χάλκεον αὐτὰρ ἔπειτα σάκος µέγα τε στιβαρόν τὲ 

εἶλετο, τοῦ δ᾽ ἀπάνευθε δέλας γένετ ἠύτε µήνης. 

ὡς δ ὕτ ἂν ἐκ πόντοιο δέλας ναύτῃησι φανήῃ 8Τδ 
καιοµένοιο πυρός" τὸ δὲ καίεται ὑψόθ᾽ ὄρεσφιν 
σταθμῷ ἐν οἰοπόλω' τοὺς δ᾽ οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι 
πόντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα φίλων ἀπάνευθε φέρουσιν΄᾿ 
ὡς ἂἄπ᾿ ᾽4χιλλῆος σάκεος σέλας αὐθέρ᾽ ἵκανεν 
καλοῦ δαιδαλέου. περὶ δὲ τρυφάλειαν ἀείρας 380 
κρατὶ Δέτο βριαρήν' ἡ δ) ἀστὴρ ὣς ἀπέλαμπεν 
ἵππουρις τρυφάλεια, περισσείοντο δ ἔθειραι 

ὃ τὸ. -- ὑπὸ δὲ Αάν. ππἴεπ, τοί- 
απηρθβ{ε]] πι εσεπκαίσ 7α ἄεῃ 
νοτμεχ απσθρεβεπεπ ἨΠΙεβίαπσθη 1Π 
αἱε Ἠδμεα απά ἵπ ἀῑο Βτοαῖία, πᾶ]μεγ 
Ῥοακ[ιταπιῦ ἀπτο] ποσσὶν ἀατο] ἀῑςθ 
Ε ἄ [εα: νο]. Β 4656. 

864. Ώετ Ζαδαπιππεηῃαηπσ ἆετ ΕΥ- 
ΖΎἨ]ππς 150 Ἠϊενι οὔεπραν ρσορἰὂτί, 
4α ἀἱε Απσαῦε: ἐν δὲ µέσοισι κο- 
ρύσσετο δῖος ᾽Αχιλλεὺς πας ἀει νοχ- 
Ἱετ σοροµ]]άετίεη Ῥεπθριπσ ἀ9θ58 
Ἠεετθβ απγετείπραχ 186. 

96ὔ---368 πατάεη Ῥεγεῖζς νοη Ατ- 
βὔατοὮ αἱς ΙΔεπετ]ῖομε [Γ Ρετίτεῖραπσ 
ΥΘΥΝΟΥ{ΕΗ. 

8066. τοῦ ζα ὀδόντων, αΌ]ας. ἄεῃ. 
Ζα πέλε: ΝΟἨΏΒΘΙΠΕΠ ΖΔΠηθῃ Ἠ6Υ, 
-- καί απςἩ, Ζᾳπι 6αησπεηπ Βαΐπο, 
ἀἆοσἈ ομπα Ῥεζίεμαησ πι ΥΟΤΗΕΥ- 
ρεμεπάθη, πο 3 60. --- τὼ Ὦἱ8β Λαμ- 
πέσθην -- ο ο0τ ἔ, 

966. ὡς εἴτε πυρὸς σέλας: τα 1Τ. 
-ἐν δέ οἱ ήτορς- 4188. ὦ ὅτι. ἐν 
Λάν. ἀτΙππθῃ, --- ἤτορ δῦν᾽ ἄχος: 
τρ]. σ 949. υ 286. 

86Τ. ἄτλητον παχ Ἠϊ6χ παπά Ι δ. 

868. 'Ἠφ. κάµε τεύχων -- Β 101. 
6 ι956. 

969-- δτ1 -- 1 950--.585. 

δτο. ὃτ5 -- Τ 984. 956. 
874. τοῦ, αΏ]α[ν. ἄθπ.: τοπ ἆ16- 

8611 ἨθΥ. -- µήνης, ερεπία]]ς αἳ- 
]α.ν. (εΠ.: να]. ὃ 46. [Απμαπσ.] 

8τῦ. ἐκ πόντοιο νοπ ἆετ ο] εη 
ὧθα ἸἈ6χ, ἆθπι Βίαπάοτὸ ἄθγ Β6ε- 
βομαπος, ἆαν 96εµΠ1Π6χ. 

816. καιοµένοιο πυρός, αβ]αβϊν. 
ἄεπ., πῖς ἀετ Γο]σεπάεη Ααθζάμταπς 
τὸ δὲ καίεται: τα ϐΘ 9156, πθ]οηθ 
παππθηζ]1ο] 1π ὑφόθι ἀῑθ νγεῖίε Ὑει- 
Ῥτείθαπσ ἆθξ Εεαιθτεομοῖηπς ετκ]ἁτί, 

8ΤΤ. σταθμῷ εἶι ααεᾖμδξί Εἲτ 
Ἠιτίθη παπά Ἠετάρη. 

918. Ὑσ]. ὃ 616. φίΊων ἀπάνευθε: 
βοθ ΠΑΙΘΠ αἱδο ἆεπι Ἰαπάθ Αοοη. 
ηβ]ηθ: νσ]. κ 90. 

919. γαι. Σ 914. 
ἕ-- 9989. Ο 686. 

880. Ἠτεύερ ΗοαπαϊςίΙῖοἩ, πο 612 
ππά 5οπβῦ. --- περί 7α Φέτο. 

981. ἀστὴρ ὣς ἀπέλαμπεν, ἨΨῖθ 
ο 108. 2 396. 

882, περισσείοντο Ρἱ8 Θαμειάς -- 

αὐθέρ᾽ ἴκανεν 
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χούσεαι, ἃς Ἡφαιστος ἴει Λόφον ἀμφὶ δαμειάς. 

πειρήθη δ) ἕο αὐτοῦ ἐν ἔντεσι δῖος ᾽Αχιλλεύς, 
εἰ οἳ ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα' 9856 

τῷ δ᾽ εὖτε πτερὰ γίγνετ’, ἄειρε δὲ ποιμένα Λαῶν. 
ἐκ δ ἄρα σύριγγος πατρώιον ἐσπάσατ ἔγχος 
βριθδὺ µέγα στιβαρόν’ τὸ μὲν οὐ δύνατ᾽ ἄλλος ᾽άχαιῶν 
πάλλειν, ἀλλά µιν οἷος ἐπίστατο πῆλαι ᾽άχιλλεύς, 
Πηλιάδα µελίην., τὴν πατρὶ φίλω πόρε Χείρων 990 

Πηλίου ἐκ κορυφῆς. φόνον ἔμμεναι ἠρώεσσιν. 

ἵππους ὃδ᾽ ἀὐτομέδων τε καὶ ”άλκιμος ἀμφιέποντες 

ζεύγνυον' ἀμφὶ δὲ καλὰ Λέπαδν᾽ ἔσαν, ἐν δὲ χαλινοὺς 
γαμφηλῇς ἔβαλον, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖναν ὀπίσσω 

κολλητὸν ποτὶ δίφρον. ὁ δὲ μάστιγα φαεινὴν 996ὅ 

χειρὶ λαβὼν ἀραρυῖαν ἐφ᾽ ἵπποιιν ἀνόρουσεν 
Αὐτομέδων' ὄπιθεν δὲ κορυσσάµενος βῆ ᾽Αχιλλεὺς 
τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ᾽ ἠλέκπτωρ Ὑπερίων. 

Χ 815 Ε,, πο ἀῑο Ύθ6υβο Ώθ6ββεχ απ ἄθτ 
Βίθ6]]ε εἶπᾶ, νει] ἀοτό ΑοΠῖ]] ἵπ ῬΒ6- 
πθριησ 180. --- περισσείοντο τ1ησβ- 
απ Γ]αΜζετίοῃ. [Απβαπς.] 

8889. χρύσεαι ᾱ. 1. απ8 ἀο]άάάθη. 
-- ἔει, σε]. 2 613. 

884. ἕο αὐτοῦ ᾱ. 1. βείπεηπ ιοί. 
986. εὖ οἵ ἑφαρμόσσειε (πα Ἠ16Υ) 

οϱ ϱτ ἀῑε ἨΓα[ίοη βἶο] απΠςσθ- 
ρα[αῦ, ἆ. 1. Ῥραββδοπά τππᾶ Ὦθααθπι 
Άη ἆθεπ Πεῖῦ σε]οσί Νίο: σ]]6 
ὨΒΙΠΕΠΤΙΙΟἨ νοπι Ῥαππθχ, ἆθεπ πιβῃ 
ἨποἩ ῬοάἈν[ηίς πποίδοι οᾶος  8πβΘΓ 
βομπα]1: νε. 1; 5589. Ρ 410 ἤρμοσε 
τεύὐχε᾽ ἐπὶ χροῖ. -- ἐντρέχοι πχ 
Ἠϊ6χ, β1οἩ ταβο]ς παπά ]οἱο]μῦ 
ἀατῖητ Ῥεπορίεῃ. 

986. εὖτε π]θ, πο ποςα Τ 10. 
-- πτερὰ γίγνετ᾽ » 6]. 1 12ὔ, ετ- 
Ἡ1θβ86η 810Ἠ π]ἷθ Ε]άρο], 6ἶπθ 
βίατ]κα Βίοΐσετιπςσ ον ἐντρέχοι --- 
γυῖα, οι]κ]Ἀτί ἄἆπτο] ἄειρε δὲ κτὲ: 
εὐαῦῦ ἆατοὮ 1ητο Ῥομπετθ 1µη πΙθᾶθ- 
Σπάχᾶοκθη, Ἠοῦβεη ΕΒΕ 1ΙἨηΠ ΘΠΙΡΟΓ. 

887. σύριγγος πχ Ἠ]16χ, 
988-891 --- Π 141-144. [Απη.] 
999. άλκιμος, νοετ]ἠτζζς ΕΥΠ 818 

Αλκιμέδων πο 6 414 παπά ὅτα: Π 
197. --- ἀμφιέποντες ἀἆαταπι ψο- 
δομᾶ Γ1ᾳΕ, ΕεβομΏ{ᾳ. 

998, ἀμφὶ 7Η ἔσαν. -- Λέπαδνα: 

ἀἱο Ργδϊίεη Ιεάετπεπ Βταβίσατίθη, 
4ἱα6 αππι ἄεπ Βαρ ἆετ Ρ{ετὰε Ἠθγπι- 
τθΙοἈίθὮ, ππά ταῖς ἆθπθη βἷ6 Αη 4.8 
} οσα Ἀπβοβοἰσεό παχᾶθη: Ζα Ε πτὸδθ. 
- ἐν τα ἔβαλον. --- χαλινούς ηττ 
Ἠϊος, ἆὰ8 ἄ6091{8, ἀάβ απ θἶπθια 
Ἠάρπιθη Ῥε[εεί]σί πας, ἀ6τ ἄρει ἀῑθ 
Ῥποκεπκποσπθεη απᾷ ἀ4επ Κορ Ἠει- 
ππιτθϊςἩ{θ. 

994. κατὰ --- ὀπίσσω-- ΙΓ361. 811: 
βθ Ζοσεη αἱο Ζᾷσο] αἰταβ τήοκνᾶτῖβ 
η8ΟἩ ἆθπι Ἰασεπεῖῦσ Ἠϊπ, πο 8ἱ8 
γοτ]ᾶαβσ απ΄ ἀθγ ἄντυξ Ῥε[εβίϊσί 
πιτάδη: τα Ε 269. 

996. πολλητόν δαύ γοτρΏοοκῦ, 
προ οας -- μάστιγα φαεινήν 
Ξ- Κ 50ο. Φ 584. [Απμανρ.] 
406. χειρί ζα Λαβών. --- ἀραρυῖαν 
ἀἱο (Ίπ ἀ1θ Ἡαπά) Ῥαβεεπάε: τσΙ. ΙΓ 
858. --- ἐφ᾽ ἵπποιιν πας σοἀθειηῦοθτ 
Ὀιάπια: ααξ ἆλδ ἄθβεραπῃ. 

891. ὄπιθεν Ἠϊπίοτ απά παο] 
μπι, πς βή δομταδί, ποσα 818 
ἀνόρουσεν α1θ Ρυβροβίβίοι ηΟΟἨ ϱθ- 
ἀποβῖ π]χά, αἱ9ο εὐΐος λΙπ ατα Ε, παπα 
4απη αἱθ παραιβώτης ποῦοι Αιζο- 
πιθάοἩ σα ἱτείθη, 

898 -- 7 618. ἠλέκτωρ Ἠϊθι αᾱ- 
1δἰεὐ1νΙβοἩ τα Ὑπερίων: ϐ 480. α 8, 
τάειτ Θοµπ ἆετ Ἠδμε), Ἑρεπηαπιθ 
465 Βοππεηρο(ζθβ. 
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σµερδαλέον ὃδ᾽ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο" 
Ἀάνθε τε καὶ Βαλίε, τηλεκλυτὰ τέκνα Ποδάργης, 400 

ἄλλως δὴ φράζεσθε σαωσέμεν ἡνιοχῆα 
ἂψ «{αναῶν ἐς ὅμιλον., ἐπεί γ΄ ἑῶμεν πολέμοιο, 
μηδ᾽ ὡς Πάτροκλον Λίπετ αὐτόθι τεθνηῶτα." 

τὸν ὃ᾽ ἄρ) ὑπὸ ζυγόφι προσέφη πόδας αἰόλος ἵππος 

Ξάνθος, ἄφαρ ὃδ᾽ ἤμυσε καρήατι, πᾶσα δὲ χαίτη 
ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὺν οὖδας ἵκανεν' 
αὐδήεντα ὃδ᾽ ἔθηκε θεά, Λευκώλενος Ἡρη: 
υκαὶ Λίην σ᾿ ἔτι νῦν γε δαώσομεν., ὄβριμ᾽ ᾽Αχιλλεῦ' 
ἀλλά τοι ἐγγύθεν ἦμαρ ὀλέθριον' οὐδέ τοι ἡμεῖς 

Υ.8999-- 454. Ώαββο[εΧαπί]ποῬ 
γετκᾶπάεί ΑοΕ11] ἆεῃπ πᾶΠεη 
Τος. 

999. Ὑσαι. ρ 409. 
νο]. Π 5680 4. 

400. Ὑρ]. Π 1491. τηλεκλυτός εἴαξε 
τηΛεκλειτός ΠΤΣ ζὰ 

401. ἄλλως ἆ. 1. Ὀθεςετ, Ππάεῦ 
βαἶπο Εγκ]άταπς 1π ος πθσαΜίνοιι 
εσεπεαία 408. -- δή Ὠεῖπι Ιπιρο- 
ταν: ἀἆοοᾗμ. φράζεσθε 56ο1ᾷ Ῥ6ε- 
4αοτ ὃ πηῦ Γη, ἆθΒ σεπαϊςομίεη Δον. 

Δ - 

πατρὸς ἑοῖο: 

σαωσέμεν. -- ἠνιοχῆα Ἠϊετ γνοπι 
ἩΓασαοπκᾶπιρίεν, πε ϐ 89, τσ]. 
Τ' 404. 

403. ἑῶμεν ΥΟἩ εἴπεπι γοται8- 
σαβείσεπάεηπ ἡμὶ γοηυ ΊΝ, ἆ (]αΐ. 5α 
Ἱη 8α-{18) »Ώθθίσεη, Κοπ]. ΑΟΓ., 
Δπ5 Πομεν ταῖς Ὀππερείπσοι 4ος 
Οααπα(ᾶς, 

408. μηδ᾽ ὡς αΏει π]οπί πῖε 
1ητ -- Πε[βεῦ: ϱ6 180 ποπ εἶττα, 
7η θιβᾶπσεη: μηδὲ φράζεσθε σαω- 
σέµεν ὥς, ἀθππ ϱ8 πγεγάεπ π]ο]έ γετ- 
βοἨΙθάεπο Ὑεταμταηπσβγγείεεη ἆαθτ 
Ἠείίαπο πρ εἴπαπάει τεισ]Ιεμεπ 
παπά θἰπαπάθτ οπίσεροπᾳεδεί2!, 80Ἠ- 
ἄθτπ ἆας ἵπι ὡς-Βαίσθ απηδεμτίερεπθ 
γοτίαμχεη υ]τά ἴπι ἀερεηεαίζ 7α 
ἄεπι 401 πο[ογάρτίεν ΨετίαἨτει εἶπ- 
Γαε ἀπτεῖ ἆάδ ρτοβΙρίθνε µή αὖἲ- 
Ρ6ύψΊθβεη, πο πΙγ 4επ α]1σεπιείπεἩ 
Βοστιβ ἆε5 Ἠαπάε]π Ῥεάῦτίεῃ: 
8Όοχ πηαοἩέ 68 πὶο]έ βο, πῖθ, τσ]. 
κ 49ὔ ιπᾶᾷ τα φ 49π. -- αὐτόθι 
Απ Οτύ παπά Βίε]]α, πο ϱς ῥε- 
{α]]εη παχ. 

4056 

404. ὑπὸ ζυγόφι -- ὑπὸ ζυγοῦ, 
νε «ὸ 6τθ6, ππ{εχ ἀεπι Σο6Ἡ Ἠετ- 
ΝΟΥ, Ζα προσέφη. --- πόδας αἰόλος 
η Ἠ16Υ, 

406. ἤμυσε καρήατι, Ὀαεῖν πῖθ 
Β 148, νο]. Θ 908. 

406. Τσ. Ρ 440. 
40Ί. αὐδήεντα ἵπ Ἡ. πατ Ἠῖοι: 

πΙ1ζ πθηκοη]]οιπετ Βήίππιθ 
ῬεσαὈ{ί. -- Ὀει Ύετ πατάε τοη 
ΑτίβζατοἩ Υ6τοτ{εΏ, Ὑγεῖ] ἀἱθβθ Απ- 
σαῦε ἴεῖ]ς επίρεμτ]]ο] ε6ῖ, δ6ῖ]ς 1πι 
μιά εταρταςὮ εἴεπε τηῖί 418, ππο ἀῑθ 
Ἐτίηγεηπ ἆῑο Ῥρταςπο ἆἀθςβ Ἐο90ββ868 
ἨδπιπεἨ. Ἰείζίετες ]εάεπ{α]]5 ομιθ 
αταπᾶ, τβ]. τα 418, ἆαρεσεπ 186 
α]]εγάίησς βοΏπγετ Ζα 8εΠεΠ, Ὑ8Β 
Ἠετο πα ἆἴθςεν Υεταπεία]ίαπσ Ὦε- 
Ζνθοκέ, ἆα ΑοΠῖ]] ῬεγαΙίς νοη β6ἴΠθ6Γ 
Μπαΐίετ πνια[βίζθ, ἀάίδ πας Ηεκίοτβ 
Έπ]εσαησ 1Ἠπι βε]οβί ἆοτ Τοά παπθ 
Ῥονοταίεμο, 296. Ώαβ Νθπθ, π88 6Υ 
Ἠϊον οι{ά]τε, 186 πασ, ἆαίς 6χ 6ΙΠΘΙΗ 
ἀοὐῦ απ οἴπετη ΒετΌ]ίσμθπ ετ]Ιθρεῃ 
5011, 416 Ε,, πας ος ἵπ ἄθτ Εοΐρο Ὀε- 
αΙπΙπΊ{εχ απά ραδεεπάεσ ας 4εβ εἴθτ- 
Ῥεπάεπ Ηε]ίοτε Μαπᾶο Χ 5568 Β. οτ- 
{άμχς, Όιο Αὐειοπί ἆθβδ Ὠιο]λίθνς 
166 οὔεπραν ΑοΠί]]ς ἀπτοι πἰομίς 
2 οτεοπήθίεγπάθα Ἐπίαολ]α[ ἆθῃ 
Ἐτευπά σα τᾶσπει αππατζε]θαχ γοχ 
ἀοπι Αιβζασε Υοη πεπθπι 1π 6ἶΠ 
Ἠθ]]θρ Τομέ σα εὔε]]εῃ. 

408. καὶ λίην, 1. Γτοϊ]1ο]. --- 
νὺν ἀπατο]ὶ γέ Ὀείοπί ψθσεπ ἆ68 
{ο]σεπάοεπ ἀορεπεβίσεἙ. 

409. ἦμαρ ὀλέθριον, πψὶο 294. 
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αἴτιοι, ἀλλὰ Δεός τε μέγας καὶ μοῖρα κρατανή. 410 

οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τε νωχελύῃ τε 
Τρῶες ἀπ᾿ ὤμοιιν Πατρόκλου τεύχε᾽ ἕλοντο" 
ἀλλὰ θεῶν ὥριστος., ὃν ἠύκομος τέκε 4πητώ, 

ἔκταν) ἐνὶ προµάχοισι καὶ Ἕκτορι κὔδος ἔδωκεν. 
νῶι δὲ καί κεν ἅμα πνοιῇ Ζεφύροιο Θέοιµεν, 416 

ἦν περ ἐλαφροτάτην φάσ ἔμμεναι' ἀλλὰ σοὶ αὐτῶ 
µόρσιμόν ἐστι 9εῷ τε καὶ ἀνέρι ἴφι δαµῆναι. 

ὡς ἄρα φωνήσαντος ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν. 
τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς' 
»Ξάνθε. τί µοι Δάνατον μαντεύεαι; οὐδέ τί σε χρή. 400 

εὖ νύ τοι οἶδα καὶ αὐτόςο, ὅ µοι µόρος ἐνθάδ᾽ ὀλέσθαι, 
νόσφι φίλου πατρὸς καὶ μητέρος' ἀλλὰ καὶ ἔμπης 
οὐ Λήξω πρὶν Τρῶας ἅδην ἐλάσαι πολέμοιο.΄ 
ἦ ῥα καὶ ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε µώνυχας ἴππους. 

410. αἴτιοι βεπα]άἀ απ ἀείπεπι 
Ὀπίεγσαπρε. --- θεός, ει απο 411 
Ῥεσειομπείε, πΔΟἩ Χ 9ὔ9 Αρο]]ο. -- 
μοῖρα κραταιή, νο Ε 88, γετραπάεη 
πηῖς Δεός: τει. 1Η 949. 

411. οὐδὲ απο π]οἙί. --- βρα- 
δυτῆτι απᾷ νωχελίῃ, Ὀεῖᾶο ΊΝοτία 
πυχ Εετ, Ὠαῦ. οβαβα]15, σῖο ὦ 466. 

415. ὃν Ὦϊς 4ητώ -- 4 36. 1 319. 
414 -- Σ 456. 
416. νῶώὶ δὲ κτὲ 6εσεπδαϊα Ζα 

411. --- καίβε]Ὀβϐ.--- ἅμα ππῃ ἆῑθ 
ἨΓεζῖζε παῖί, --- Ὀτυνίσεπε 19 76- 
ῬάγτοἙ πας] Π 149 {. 4οτ Υαΐον ἆθτ 
Ῥε]άεπ Έοββε ἆες ΑοβΙ]. 

416. ἣν περ πε]ο]ματ ἆοσῃ. 
σοὶ αὐτῷ ἀῑν βα]Ώ5βὲ, οἶπθ ο 
πὶχ θὐπάς ἆπτα ἔμαπ οᾶθς 8πςἩ ϐ8 
Ἠϊπάοετηα Κὂππεη. 

41Τ. σαι. χ 509. 
418. ἐρινύες, Ἠϊ6ι αἱς Ἡ ἄτετίππθη 

4ετ ἸΓε]ιοτάπαπα, π]οΏῦ βοποΠ! πα] 
4ἷε Υετ]είπαηπσ ἀοετ Ἀρταςπθ απ ἀθ 
Ώοβες ρεσεηπ ἆας Ναζιτσεβεία νει- 
ΒΙΕΙ5, αἱ πι] βἶο 6εἶπει ππθίδετεη 

Επιπᾶ]]αηπσ ἆετ Ζακαπ Ἠηπα]ό 
ἴπαπ πο]]επ. --- ἔσχεθον παν ἆθπι 
Ῥεστίβ ἀ4ετ Εοτιάααετ: Ἠθπιπιόθη 
ἀ4θαετπά. 

419 Ξ Τ 486. Σ 9τ. Χ 14. 

420. οὐδέ τί σε χρή: ΚθΙπΘΒ- 
πεσε ἆοολ Ὀταιπςλπεί ατα 68. 

451. εὖ νύ τοι οἶδα καὶ αὐτός, 
αἰπτᾶαπιεηᾶ, ταῖς Γο]σεπάθπι 6εροῃ- 
ρα: σσ]. Θ 85. Ό 106. --- καὶ αὐτός 
8οεμοἩ 5δε]056, ἆπτοα ΤΠεΓΙΑ Σ 96. 
-- ὅ -- ὅτι. -- µόρος πατ Πες -- 
μοῖρα, 56. ἐστίν. 

452. καὶ µητέρος, ποῦθθί πολ 
ἄαταπ σεάαομῦ πῖτά, ἁαίς Τπεῖῦῖς 
πᾶΏτεπὰ ἆθβ Κτίοσθς πῖομς Ὠδῖ Ρε- 
Ίθας, βοπάθτπ Ραῖ 1Ππταπι γαΐ6χ Νθτεπβ 
νγεΙ]ῇ. 

409. ἄδην ἐλάσαι πολέμοιο: 7α 
Ν 915. 

454. ἔχε µ. ἵππους -- 6 159 απᾷ 
βοη80. ἔχε Ιεπκία, 5οΐἴθιηπ 6 ἄθπι 
εἰσεπί]οπεῃ Ἰασεπ]επ]ογ Απίοπιθ- 
ἀοπ Ἠολίαπςσ απᾶ Ζ1εἱ Ῥεβπιπαὔα. 
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ΙΛΙΑΔΟΣ Υ, 

Θεομαχία. 

ὧς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι Βωρήσσοντο 
ἀμφὶ σέ, Πηλέος υἱέ, μάχης ἀκόρητον ᾽άχαιοί, 
Τρῶες δ᾽ αὖθ' ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῶ πεδίοιο" 
Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε θεοὺς ἀγορήνδε καλέσσαι 

κρατὸς ἀπ᾿ Οὐλύμποιο πολυπτύχου' ἡ δ ἄρα πάντῃ ὄ 
φοιτήσαόα κέλευσε 4ἄιὸς πρὸς δῶμα νέεσθαι. 

οὔτε τις οὖν ποταμῶν ἄπεγον νόσφ᾽ ἸΩκεανοῖο, 
οὔτ᾽ ἄρα νυμφάων., αἵ τ᾽ ἄλσεα καλὰ νέµονται 
καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα. 

ἐλθόντες δ᾽ ἐς δῶμα «4ιὸς νεφεληγερέταο 10 
ξεστῇς αὐθούσῃσιν ἐνίζανον, ἃς «4ιὶ πατρὶ 

φαιστος ποίησεν ἰδυύίῃσι πραπίδεσσιν. 

η, 

Ώιθ πποπῖσ Ῥεζεϊοππεπάο Ὀρετ- 
βοἩτι{ς ἀεξβ (πθραπσες Θεομαχία Ῥε- 
ταἉῦ ααξ ἄθπι Αρβοπηϊί ὅ4- «4, πο 
4ἱε εταῦ πι πᾶολείεη .θβαηρο εχ- 
{ο]σεπᾶο αδθίθτεοπ]ασπῦ γοτρετεῖϊθεῦ 
ψητά. Ιπ ἆενι ἆεπ ἄθεαπσ ετὀβπε- 
ἄεπ ἀδίίετγεγεαπιπ]αηπςσ τοη Ζετβ 
σατ Τεϊπα]παθ απ ἀετ Φο]μ]ασλί απῖ- 
σε[οτἀετῦ, Ὀεσεῦεπ βἱοµ ἀῑε ἀδῑδίει 
Ῥείάεν Ῥατίειεηπ ααπξ ας Φομ]ας[ί- 
{ε]ά, επτθσεπ ἆἱθ Βοπ]αοπό απᾶ 
ἐτεζοπ εεἱὈςξί παπι Καπιρίεα εἰπαπάες 
σεσεπὔθετ. ἵηπ ἄαετ παπ Γο]σοπάεπ 
Φο]]ασ]ί πΙπιπιῦ Ζαπᾶςμεε ἆετ γτεῖ- 
Καπιρέ απΙδοπεπ Άπεαβ ππά ΑοΠΙ1 
ἀαπ Ὀταϊιθεβίεη Ώααπι εἶπ; ποῖδετ 
Κοπιπιξ ϱ5 Ζα οἴπεπι Καπρίε Αψ- 
βεπεπ Ἠεκίοι απᾶᾷ ΑοΠΙ]1, απ5 νγε]- 
οεπι Ίεπει Ἰεάοσ] ἄπχο]ι Αγρο]]ο 
ετγείζεῦ πη]τά. Ὠίαε Βολ]ασΠ{ςολ]]άε- 
ταησ στά 5 σα ἄεπι Εαπκίε Εοτῦ- 
οε{ζ]τί, νο ἀῑο Ἴτοες ἵπ το]]εχ 
Ε]πεπίῦ νον ΑοβΙΙΙ Ὀεσιιβεη αἶπά. 

Υ. 1--δ1. ἀὔ0Ι6τνΥΘΙΒΒΤΙΤΠΙ -- 
1πησ. 

1. Ἐτείει Ἠεπιβίοα -- ο 9567. 
Ώες Εϊηραης ἀ4εβ ἄθεαπσεβ βομ]1ε[δῦ 
εἶο] πα ππσεπαα απ ἆῑδ ἴπι Βομ]π[Β 
4ε5 γοτπαισεπθπάςη (Θββηςοβ βε- 
σεῦεπο Βπαδίοηπ απ, απ ἀοτί ἀῑθ 
Ἠήρίππρ ἄετ Αολμᾶσγ απά ΑΟΠΙ]]8 

Ῥετοαῖίς νο]]επάεί 156, νσΙ. Τ' 89ὅ--- 
898. 454, Ία π8οἩ Τ' 856--568 ἀῑα 
Αολᾶετ Ῥετεῖζς 1π ἀἆαβ Βοπ]ασβί{ε]ά 
απβσετοΚκύ εἶπά. 5. 18. 64. 166 Π. 
[Δδηβαπρ.] 

ὃ--- 46. Ὑσ]. Τα Κ160 1. 5248. 
4. Θέμιστα, ο]γπιρίεομθ οδυη: 

ο 8], ἥ τ᾽ ἀνδρῶν ἀγορᾶς ἡμὲν 
λύει ἠδὲ καθίζει β 69. --- ἀγορήνδε 
εἶπο απ/ςετοτάεπῦ]Ισπε, πε 6 9, Πῖθγ 
σα” νο]]ζᾶμ]ᾳσε, νο]. 68, 

ὄ. κρατὸς ἀπ᾿ Οὐλ. νοπ ἆθπι 
61ρίε] απβ, πο 8ἷοἈ ἀἱε ἸΓομππαπσ 
4εβ Ζετας Ῥε[απά, σε δτί ᾳᾳ κέλευσε. 

Τ. οὖν: Ζα 6Θ Π. -- Ὠκεανοῖο, νβ]. 
5 901. 246: ποῖη Εαετπρ]εῖρεπ ετ]κ]ᾶτό 
βΙ6μ ἁἆαταας, ἀα[ξ εν αἴπες Ἀ]ίθγεῃ 
ἀδωετσεπεταβίοη απσεηὂτεπά πιῖξ 
ἀεπι σεσεπγἈτάσεη αὐ{ειτεριπιεπό6 
πΙολίς σα εεπαΏειπ Ἰαῦ, 

9 --- ἕ194. πίσεα Πχ 8Π 41Θ6β6ῃ 
Ῥεϊάεπ ή6]16Η. 

10. Ἐπνβίοεν ἨεπιβίίοἨ -ᾱ κ 65. 
δῶμα Ἠϊου τοπ αἰ]οῃ Βαπα]ισμ]κεϊίαπ, 
πγε]οπε Ζαπι Ῥα]αδῦ ἀεβ Ζειβ σε- 
Ἠδτίαν, αἴπβοπ]ε[εΗς] ἀεξ Ἠοίθα. 

ΕΕ ο. αὐθούσῃσιν -- 2 948, 
Ἠα]]αεη νοτ ἆθπι Ἐϊπραπςσ ἵπ ἄθπ 
Ρα]αφῦ. --- ἐνίξζανον παν Ἠϊ6χ, --- 
Ῥιο Ἠα]]ει αἱς Υ εγαπαπι]πηρερ]αὐᾳ 
ηἩχ Ἠ16Γ. 

19 - 4 008. 
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ὧς οἱ μὲν «4ιὸς ἔνδον ἀγηγέρατ᾽' οὐδ' ἐνοσίχθων 
νηκούστησε θεᾶς, ἀλλ ἐξ ἁλὸς ἦλθε μετ αὐτούς. 
ἵξε δ᾽ ἄρ᾽ ἐν µέσσοισι, 4ιὸς δ) ἐξείρετο βουλήν' 16 

ωτίπτ᾽ αὖτ, ἀργικέραυνε, 9εοὺς ἀγορήνδε κάλεσσας; 

ἦ τι περὶ Τρώων καὶ ᾽άχαιῶν µερμηρίζεις; 

τῶν γὰρ νῦν ἄγχιστα μάχη πόλεμός τε δέδηεν.΄ 
«τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφή νεφεληγερέτα Ζεύς' 

»ἔγνως, ἐννοσίγαιε, ἐμὴν ἐν στήθεσι βουλήν, 20 

ὧν ἕνεκα ξυνάγειρα" µέλουσί µοι ὀλλύμενοί περ. 

ἀλλ ἦ τοι μὲν ἐγὼ µενέω πτυχὶ Οὐλύμποιο 
ϱ/ ἥμενος. ἔνθ᾽ ὁρόων φρένα τέρψοµαι"' οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 
ἔρχεσθ'., ὄφρ) ἂν ἴκησθε μετὰ Τρῶας καὶ ᾽χαιούς, 
ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀρήγεθ”, ὅπῃ νόος ἐστὶν ἑκάστου. 96 
εὖὐ γὰρ ᾽χιλλεὺς οἷος ἐπὶ Τρώεσσι μαχεῖταυ, 
οὐδὲ μίνυνθ᾽ ἔξουσι ποδώκεα ΠΠηλεῖωνα. 

154. ἄ4ιὸς ἔνδον, να]. Ὢ 900. 7 
4τ: Κιν. Ὀι. 41.99, ὃ. -- οὐδέ ααςοἩ 
πϊοὮ{, πηῦ νηκούστησε (πα Ἠ1εχ, 
ἀνηπουστέω Ο 3256) Ἰμ[οῦεβ. ὮὨΐ6ς 
βοπειπῦ Ῥβ6βοπᾶθτβ ἨοεγγογσθεποΡρεη 
πῇξ Βεζϊεπαησ απ ἀἱε Ιεῦσίο απ- 
Ἀπσεπεμππθ Ῥεσεσπιπσ «ἀθβεε]ρεπ 
πας Ζει Ο 15τΗ., ποπαςα πιαη 
νιε]]αῖομῦ δεῖπ Εεγπβρ]εἴρεη εγψατίεπ 
Κοπηΐθ. -- μετ αὐτούς ἵπ 1116 
ΜΠ1ΐα. 

16. 4ιὸς δ᾽ ἐξείρετο βουλήν -- 
ν 12Τ. Ῥο]ομεβ εἴαπὰ 1Ἠπι αἱ ΈΒτι- 
4εν ππᾶ πας] εεἴπει βζε]]αηπσ πεβεη 
Ζεα5, να]. Ο 18 Π. 209, πο] σα. 

16. τίπτ᾽ αὐτ᾽: σα 4 909. 

18. ἄγχιστα Ἰοκα]: Ίπ πᾶολβίθν 
Νάπα, 1ἵπ Βετασ αιξ ἀἱο Ῥείάσπ 
ἸκἈπαρίεπάεηπ Ῥατίεῖεπ, ἆαμθι παῖῷ 
δέδηεν γετοππάεπ εἶπε Βεπεϊομπαπς 
Ἠείαρει ἈΝαπεκατηρίεβ. Ὑσ]. ἀθπ 
6ερεηραίΐᾳ ἀαζα ἵπ ἆεπ ἨΓεπάαησεη: 
ἀλλήλων ἀλεείνοντες βέλεα στονό- 
εντα, πολλὸν ἀφεσταότες Ρ 874 {. 
ἐκὸς ἱστάμενοι πολεμίξζουσι Ν 968 
γρ]. Ε, 958 τοη Ίααει Κἄπιρίοτη, --- 
μάχη 18 δέδηεν: νρ]. Μ 56. 

21. ὧν Νααίναπα: ἆεν σαησε Έε]α- 
Ὠνραία Ιεῦ εἶπο Απδθήμταπσ Ζα βου- 
Λήν. --- µέλουσι: ἀβ βαο]εκύ Τρῶες 
νηχὰ ετεῖ απ9 26 Η Κ]ατ. --- µέλουσι 
πηῦ ΡαχΙοϊρ, ψγὶθ πος]ι ε 6. --- ὀλλύ- 

µενοι, Ῥατῦ. ΡΙ8θ68. νο ὈὉτπίοε- 
ραησο Ὀεάτοἥμί, πῃΠῦ περ 6Ώεθῃ. 

29. ἆλλ᾽ Ὀἱβ µενέω -- Ὁ 2Τ9: 
πτυχὶ Οὐλύμποιο, πο Ζεαβ) Ίομ- 
ππης: νο]. 4 πθ6 {, ἦχι ἑκάστω δώ- 
µατα καλὰ τέτυκτο πατὰ πτύχας 
Οὐλύμποιο. --- Ὦβ 1βῦ πας ἆθν Μα]ε- 
αὐᾶ6 4ε5 Ἠδομεῦεη ἀοΐΐζθς απνθτθίή- 
Ῥαχ αε]οβί ἵπ ἀεπ Καπιρί ταῖς οἵῃ- 
παττείεη. 

28. ἔνθ᾽ ἀεπιοπείταξν: ἅα. --- 
ὁρόων παῖδ τέρψοµαι ἴπι θρεπεαῖα 
ζα εν Τεϊιπαμπιο ατα Καπιρίθ βε]ορί 
ϱὔ. -- οἳ δὲ δὴ ἄλλοι Ὀεῖπι ΙΠιρθ- 
ταῦϊν: 1Ἠχ αηΠάΘΤΏ 8Ώ6Υ πΊἨ. 

94. ὄφρα Ὀ18. μετὰ 1π ἀϊα ΜΙ{{6, 
518 ᾽Αχαιούς --- ΙΙ 264. Ρ 458 απᾶ 
βοηΡῖ. 

9ὔ. ἀρήγεθ' Ππηροετα{ί, πο ἔρχεσθ᾽. 
--ΒΏαταιί νητὰ ἆαβ 1π ἀετ Υ6γβαπΙπ]- 
Ίαπς πι Απίαηςσ νου 6Θ ετ[εῖ]ζε Ὑετ- 
Ῥοῦ ΣατοΚκσεποπΙπιεη. 

26. οἷος α]]6Ιπ, οΏηπθ ἀάαίς ἆῑθ 
ὔτζετ απ Καπιρίθ {6ΙΙπεἨπΙΕἨ, Ὑο- 
Ῥ6ι {γεῖμεὮ απρετήσκειοβίϊσέ Ῥ]αιρέ, 
4αί5 σεταάε ἀῑο πιΔοπ{Ιρείεη αηπίεχ 
ἄεπ «ἀδἴσετη στῖεσπεπ{εαπά]1οἩ 
ψ/ΑΤΕΏ ππᾶ ἆεπ ΑΕΠΙ] απετεζὔίπεπ 
Κοπηζεη. ᾖΖεας) Μείπαπσ 18, αί5 
ἀατοῖ ἀῑο Ὀειάετεεϊθσο Τει]παμπιθ 
4εν αδίίετ ἆαετ Κατπιρί ἴπι ἀ]είςο]- 
σοψ]οπί σεμα]ίει πετά. -- ἐπὶ 
Τρώεσσι μαχεῖται: νο]. Ε 194. 4449. 
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καὶ δέ τέ µιν καὶ πρόσθεν ὑποτρομέεσκον ὁρῶντες' 
νῦν δ᾽, ὅτε δὴ καὶ Θυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς, 
δείδω. μὴ καὶ τεῖχος ὑπὲρ µόρον ἐξαλαπάξῃ.' 80 

ὡς ἔφατο Κρονίδηςε, πόλεμον δ᾽ ἀλίαστον ἔγειρεν. 

βὰν δ᾽ ἴμεναι πολεμόνδε Δεοί, δίχα δυμὸν ἔχοντες' 

ρη μὲν μετ ἀγῶνα νεῶν καὶ Παλλὰς ᾽άθήνη 

ἠδὲ Ποσειδάων γαιήοχος ἠδ' ἐριούνης 
Ἑρμείας. ὃς ἐπὶ φρεσὶ πευκαλίµῃσι κέκασται" 56 
φαιστος ὃ᾽ ἅμα τοῖσι κίε σΏένεῖ βλεμεαίνων 
χωλεύων. ὑπὺ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἁραιαί: 
ἐς δὲ Τρῶας ᾿άρης κορυθαίολος, αὐτὰρ ἅμ αὐτῷ 
Φοῖβος ἀκερσεκόμης ἠδ᾽ "ἄρτεμις ἰοχέαιρα 
4πητώ τε άνθος τε φιλομμειδής τ᾽ ᾿ἀφροδίτη. 40 

ϱ2 

εἶως μέν ῥ ἀπάνευθε θεοὶ Θνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν. 

τεῖος ᾽ἄχαιοὶ μὲν μέγ᾽ ἐκύδανον. οὔνεκ ᾽4χιλλεὺς 
ἐξεφάνη., δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ ἀλεγεινῆς' 
Τρῶας δὲ τρόμος αὐνὺς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον, 

δειδιότας. ὅθδ᾽ ὁρῶντο ποδώκεα ΙΠηλείωνα 46 

98. παὶ δέ τε --- καί, Ἀππ]Ιο]} ντῖθ 
οὐδὲ μὲν οὐδέ (σα Τ' 396), ἵπάετα 
ἀμεδ ογρίο καί αποὮ 81ο απ 4θπ 
σαηπεπ Βαΐσ Ὀοβίειπί παπά ὑποτου- 
µέεσκον τα οὐδὲ --- ἔξουσι ἵηπ Ρα- 
1]]ε]ε εἴο]]ς, ἆῑδ πει πας 7α 
πρόσθεν σε]ὂτθ. --- ὁρῶντες 1δετα- 
ιν: νεηη βἷθ 1ἨΠ ηἳΣ Β8ΠΕΗ. 

99, νῦν ὃ᾽ ὅτε δή, πο ΠαΠΙΑΘΗΣ, 
πῖζ καί, πε ϱ 461: απο] ποςᾳ, 
πιοάατελ ἆάδ ἑταίρου χῶεται αἰνῶς 
αἱ αἴπ σα βοϊποτ Γἠπετει Εατοβῖ- 
Ῥαχκοαιῦ Ἠπσακοπιπιοπᾶθς Βοθάτο]- 
Ἠε]αεγθβ Ῥοπεϊο]πεῦ ψητά, 

80. καί αἰθῖσεγπᾶ: ρ8τ, Ζαπι 
6ΆΠΖΕΠ Ααΐ7α. --- ὑπὲρ µόρον, Νἱθ 
α 941. νσΙ. ὢ 5ΙΤ. 

81. Ζπεῖζες Ἠσιπϊαί,: νβ]. Β ποτ. 
ἀλίαστον πιοπί τα ἸνϊπηππεΏ, πη- 
Ῥεασραπι, παγζπᾶοχκ]σ. --- ἔγειρεν, 
ἀπχομ εοἶπο ὨἨεᾷς, 

Υ, 99 -- πό. Ώιο αδὲίον αα{ξ ἆθπι 
Βοη]αςμί{ε]άς. 

82. δίχα Θυμὸν ἔχοντες: Υβ]. ἕνα 
θυμὸν ἔχοντες ο τ10. 

98. μετ ἀγῶνα νεῶν: 7α Τ 49. 
[Απμαησ.] 

84. Ὑρ]. 9 809. ἐριούνης, τσ]. το 
ἐριούνιος, π ἆεν Πας παχσ 1π ἀἱθβοπι 

απα ἴπῃ ]είζίει ἄεβαπρε, 4ετβθραπ- 
5ρεπάςαν (ὀνίνημι). 

96. ἐπί 7ὰ κέκασται, ηπτ Ἠ1ος, 
ομπα ἆαίβ ἀῑο Βοαάειίαης ἄει Βτᾶ- 
Ρροβ]θοπ ἆπατοα Απα]οβῖε ἘΙατσα- 
βὔο]]εη 190. --- Ώϊδεε]θεα στίθοπεῃ- 
{γεαπάσεπεν ἀὐίίεν Ο 9189 4. 

96. σθἐνεῖ βλ]εμεαίνων: πα 6 δ58Τ. 
ο Ες 

98. πορυθαίολος, Ζα Β 816, πα 
Ἠ]εχ Βοϊποτὸ ἆθβ ΑτθΒ, Βοπεῦ ἄἆεε 
ἨΗσεκίογ. 

89, ἀπερσεκόμης πατ Ἠ16χ, παῖῦ 
ΠηΠσΘΒΟΠΟΓΘΠΕΠΙ Ηαατ, παῦ πα]- 
Ἰοπάεπ Ἠσαν, αταργὔπσ]οἩ νο] 
πς Ἠοίεπαπσ απ ἀἱο ΒΙ8ΗΙΘΠ, 
πγοπιδ ἀάξ ἨἩαιπρύυ ἀες Ποπίροίίες 
ππησθθεη σεασμί νγατάθ. 

40. 4ητώ πῇξ Ατίζρπιῖς, σα απῃ- 
βὔοπ ἆατ Ένουτ (μλδς: Ε 44τ 1. 

41. εἴως μέν: ἀορειεαῖσ ΑΠ. 
4», μέγ᾽ ἐκύδανον ἨΝ8Τ6η το]] 

κέο]σεν Ζανοχγβίο]λί, κυδώνω 
ηθῦθη κυδαίνω, Νἱθ µελάνω Ἡ 64 
ηεβθη µελαίνω, πα Ἠϊετ Ππγαηβ]ζϊν. 
-- οὔνεκ) 9 ἀλεγεινῆς -- Σ 241 {. 

Δ4 -- Ἡ 2189, 

46. 9) -- ὅτε. 
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τεύχεσι λαμπόµενον, βροτολοιγῷ ἴσον 4ρηι. 

αὐτὰρ ἐπεὶ μεθ) ὅμιλον Ὀλύμπιοι ἤλυθον ἀνδρῶν, 
ὥρτο ὃδ) Ἔρις κρατερὴ Λαοσσόος, αὖε δ᾽ ᾽άθήνη, 
στᾷσ) ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός, 
ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἀκτάων ἐριδούπων μακρὺν ἀύτει' δ0 
αὖε δ᾽ άρης ἑτέρωθεν, ἐρεμνῇ Λλαίλαπι ἴσος, 
ὀξὺ κατ᾽ ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων, 

ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ. 
ὡς τοὺς ἀμφοτέρους µάκαρες Θεοὶ ὀτρύνοντες 

σύμβαλον. ἐν ὃδ᾽ αὐτοῖς ἔριδα ῥήγνυντο βαρεῖαν. δδ 

δεινὸν δὲ βρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τε δεῶν τε 

46. Ἐπείο Ἠεπιϊκίῖο] Ἄᾱ- Ρ 914. 
Σ 510, εηοῖίοι -- 4 996. Μ 190. Ν 
902. 8 115. 

4Π. μεθ) ὅμιλον ἵηπ ἀῑο ΜΙτίο 
4εε ἀαεὐϊπιτιθ]ς. 

48. ὥρτο δέ Ναελραίκ. --- Ἔρις: 
ρα 4 440, Ἰοαίπευ νοηπ Ῥεϊάεπ Ραγ- 
ἰδίεη απσε]ιστεπς, εττοσῦ Ὀδειάθγβθί{β 
ἄεπ Καπιρ(πιαῦ (λαοσσόος), πνἈμτεπᾶ 
Αἰἴπεπε αα{ βθϊθοη ἆθν Αολᾶστ, Α1θβ8 
απξ Βεϊίθη ἀεν τοι ἆπτοι Ἰαπΐεπ 
Καπιρίαξ 1ητο Τη Ισ]εΙῦ Ὀεσ]αιῦθη 
ππᾶ απίεταίζίσεη: νο. 4 ὃ--19. 

49. Ὑσ]. Ι 67. στᾶσ) παολάᾶθπι 
βθ ΠἩϊηπσείτείεη παχ, αἴεπεπά, 
πἈηγεπὰ 65 τοη Ατες ὄὸδ Παιδί 
Φέων, απαρτεομεπᾶ ἆθπι οπῦσεσεπ- 
σεβείζίειπ Οπατα]κύευ ἀἶθβεν Ὠθιάθι 
Κτιερεσῦίΐεν. -- ὁτὲ μέν, ἀθπι επί- 
αρτ]ομί ἄλλοτ᾽, να]. 4 64, Ἰαΐσίοτος 
Ἠ]ει, πῖο ὄδ ππᾶ Ε ὄθῦ ομπο δέ; 
4ετ Ῥατα]]ε]ίδπιας Ῥεῖαάεν ἀεάεν 186 
Ἀρθχάϊθρ ἀπτοἩ ἆῑο Ἠῆσ]κ]κεμν ἆθτ 
Ῥετιοᾶο 7απι Ἡαιρίρεάαση]κοη 1π 
ἀὔτει (τβ]. αὖε 48), πε 4 159, ϱε- 
ϱ{δτῦ. 

60. ἐπ᾽ ἀπτάων, απξ ἆεπ ἆας 
Βομ1βρ]ασετ εἰπβομ]ε[εεπάεπ Ἡδμαῃ. 
--- ἐριδούπων, Βοεϊφποτε γοι ἀκτή 
πυχ Ἠ16Σ, πε εἴηπια] ΥΟΠ ποταμός. 

61. ἐρεμνῇ --- ἶσος --- ΜΜ 9τ8, να]. 
4 πατ:. ἀἶεεετ απὰ Ἀππ]σμο Ὑετ- 
σ]αῖσμα αἴεπεπ βοη5εῦ Ῥραβδεπάθγ 1π 
γατριπάπηπρ πήξ Ὑοθιῦοη ἆειτ Ῥ6- 
πεσιης οἆετ ἀεε Κάπιρίεπα. 

65 Ε. ὀξὺ τα κελεύων: πας 6οΠΒΥ{6Υ, 
ἀπτομάνιπσεπᾶετ Βέηπιο σατη{επᾶ, 
εγπιπη{θτπά., --- κατ ἀκροτάτης 
πόλιος, νρ]. Χ 119. Ε 9ὔπ, νοη ἆθτ 

Ἠοππετε Τή88, ΤΙ. 8. 

οροχβίεη Ἠδπο ἆἀ4ετ Βτατσ 
ἨεταῦὮ. Ῥεπι Ἠϊεγ ῬὈαποαϊο]πείθη 
{θείεπ Βύαπάοτ6 ἀθβ Απθβ βοἩ]Ιε[δέ 
16 ει ἄεσεηφαίζ ἄλλοτε -- Δέων 
Βο 4Ἡ, ἆῑί5 ἀἶθεεες Ῥατ[ιοίρ πιῖῦ 
βεῖπαπ Νερεπθείπιπαπσεη ἆθιπι 
ὀξὺ --- κελεύων ἵπ ρ]οΐο]θι ὙΓοαῖκθ 
απθετσεοτάπεῦ 160, Ὑγίθ πατ᾽ ὦκρο- 
τώτης πόλιος. 

δ4---Ἱδ. Ὠϊ16 Ἠϊει {ο]σεπάο Ἠίπ- 
]εϊζαπα σα ἆετ ἴπι 91. ἄθβαπσθ ϱε- 
βομ1]άεγῦοπ ἀδδεγεομ]αο]λῦ 166, σε 
ἀἱθβο 5ε]ρ5έ, αἱ5 οίπο ἆτατοῦ πϊο]{ς 
πιον]ετζα, ]ᾶπσετε Επάϊομίαπσ σα 
γεγψετίεπ. Γἱ9 μ1θγ 4πτο] 4ἱθ σγο[β- 
Ἀτζϊσε ῬομΙ]άεταης ὅ6--θὅ ειτεορίε 
Ἠπψαχύαπς απ εἶπεῃ ϱοπα]σεῃ 
Καπιρε πινᾷ εοἈπιᾶμ]]ο] σε Ἀαφο]θ, 
4εππ ϐϱ5 πεττπηῦ αἱ]ες ἵπ πῖομίς. 
Ὀρετάῖες 19 ἀῑς {ο]σεπάο Ενζᾶπ]απς 
1π τ9 1. 154 {. πζ ἆθῃ Ἠϊθγ σεσθΏ ποτ 
γοταπβεείΖαησθη π]ο]ί γοτοίηβρασ, 

4. τοὺς ἀμφοτέρους ]6επο Ὠθί- 
ἀετβε1ῖς, Ττουι παπά Αομᾶςν, Ὀυτί- 
6εη5 παν η Ῥοβείᾶοπε Ἰοχῦεη 
18 ἀθν Καπιρέ 5οεποπ νοτῃατ οηῖ- 
Ῥταππί, πι τοπά 6 ματ οτεξ ἁπτο]ι 
4πε Τη ασ]κεῖς 4εν ἀδίξετ οπἰσιπαθε 
βομεϊπῦ. [Απ1απς.] 

δὔ, σύμβαλον, ΙΓ το παῖξ µώχεσθαι : 
νο]. ἁ 8 ἑυνέηκε µάώχεσθαι. -- ἐν 
δ) αὐτοὶ ππίεν (πει) βἶο] 
βε]ρα{. --- ἔριδα ῥήγνυντο, 80 πα 
Ἠ]16υ, ν1ε]]εΙομί θἶηπ σεφισηίθτεν Ας- 
ἀταε]ς Γῆχ μένος ἄρηος δατεῖσθαι Σ 
264: Ἱπιρετέε,: βολ1ο]κζθη β1οἳ απ 
πε[ίχσεηπ Καπιρί απββτ6ασἩθι 
σα 18856η, νσ]. 66. 

66, δεινὸν δὲ βρόντησε: νβ]. 6138. 
9 
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ὑψόθεν' αὐτὰρ ἔνερθε Ποσειδάων ἐτίναξεν 
γαΐϊαν ἀπειρεσίην ὀρέων τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα. 

πάντες δ᾽ ἐδσείοντο πόδες πολυπίδακος Ἴδης 

καὶ κορυφαί, Τρώων τε πόλις καὶ νῆες ᾽4χαιῶν. 6ο 
ἔδεισεν δ᾽ ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων ᾽άιδωνεύς. 

δείσας ὃδ᾽ ἐκ Ἀρόνου ἆλτο καὶ ἴαχε,. µή οἳ ὕπερθεν 
γαῖαν ἀναρρήξειε Ποσειδάων ἐνοσίχθων. 

οὐκία δὲ Ώνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι φανείη 
σμερδαλέ εὐρώεντα., τά τε στυγέουσι Δεοί περ' 66 

τόσσος ἄρα ατύπος ὥρτο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων. 

ἦ τοι μὲν γὰρ ἔναντα Ποσειδάωνος ἄνακτος 

ἴστατ᾽ ᾽άπόλλων Φοῖβος ἔχων ἰὰ πτερόεντα. 
ἄντα ὃ ἐνυαλίοιο 8εά., γλαυκῶπις ᾽άθήνη: 

Ἡρη ὃ᾽ ἀντέστη χρυσηλάκατος κελαδεινὴ Τ0 
"Αρτεμις ἰοχέαιρα. κασιγνήτη ἑκάτοιο" 
4ητοῖ δ᾽ ἀντέστη σῶκος ἐριούνιος Ἑρμῆς. 

ἄντα δ᾽ ἄρ) Ἡφαίστοιο μέγας ποταμὸς βαθυδίνης. 
ὃν Ξάνθον καλέουσι Βεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον. 

ὡς οἳ μὲν Δεοὶ ἄντα δεῶν ἴδαν' αὐτὰρ ᾽χιλλεὺς τδ 

ὅπ. ἐτίναξεν, αἱς ἐνοσίχθων. 6]. 
5 992. 

68. ἀπειρεσίην, Βεϊψοτί ἀει Ἐτὰα 
πχ Ἠ]θ6χ, --- ὀρέων Ὦϊβ κάρηνα --- 
ἕ 128. 

69. πόδες, ἄει Ῥ]αταὶ παῖῦ ΈῬεζασ 
απξ ἀῑο εἴπσείπει Ηδπεη ἆες [ά8- 
6εΏίτσες (κορυφαί). -- ΑΙ {ετα Ίο 
ἀ68 π. -- πολυπίδακος Ἴδης --- 918. 
5 15π. ὀ07. Ὅ 117. 

61. ὑπένερθεν νοη ἆει Ὀπίοι- 
πε]ο, πε Ι’ 918. -- ἐνέρων ππτ 
Ἠϊετ απά Ο 188, --- Ζα ἀετ σαηζει 
Ῥανείε]]αησ νσ]. Ο 954 Ε, τπ. Υετσ]]. 
Άαπ. ΥΠ, 945 Π. 

69. δείσας πϊπιπιῦ ἔδεισεν (61) 
απ{, νρ]. 4 ὔ96: ετδεΏταζ -- παπά 
νον Βολτθο]ς. -- µή, πὶομί αἲ- 
Ἠδησίσ τοη δείσας, βοπάετη 5ε]ὸ- 
βἰάπάϊρες Αιβάταοκ ἆετ Βεβοτσηῖς5 
απς 4εη ἀοάαπκεηπ ἆθς ΑΙάοπθις, 1Π 
πηπ{ο]θατεπι Απβομ]α[ς απ ἴαχε, 
νε Ἀλη]ίο]ι ΊΝ απες]-Ώ{σο ταῖξ εὖ παπά 
Ορίαζῖν ομπο γαυπηθε]ηάες Ὑετραπι 
4ετ Ετζ λ]πησ απσθεοΠ]οβεΘη ΥΘΤάΘΗ. 

6ὔ. εὐρώεντα ἵπ Ἡ. παν Ἠ1εχ, 
πιοστῖς, ἀππρβς, πι] 4θβ Βοη- 

πεπΗοΒίς επἰρθμτεπά. --- τά τε Ῥῖ8 
περ, σδι. Η 119, 7ατ Βεσζεϊεππαπς 
4ε5 ΑΙ]ετεπίδεἰσ]ομδίεη, γε τπι- 
σεκε]τί ε Τὸ Ε. ἔνθα κ᾿ ἔπειτα καὶ 
ἀθάνατός περ ἐπελθῶὼν θΘΔηήσαιτο 
ἰδῶν καὶ τερφθείη φρεσὶν ᾖσιν. 

66. Δεῶν αρ]αί. ἀεποζῖν: νοἩπ 
4επ ἀδίίετηῃ Ἠεχ πζ ἔριδι ἕυν- 
ιόντων: νρδ]. ὢ 990, Ζα 4 8. 

6τ. ἔναντα πι Π16Υ. 
08. Απόλλων Φοῖβος ἵπ πηρεψό]η- 

Ἠσμεν Ῥήε]απςσ. -- ἰά ας ἰούς 
πἩχ Ἠ165, 

Τ0. χρυσηλώκατος κελαδεινή, πῖθ 
1 1885, ἀῑε σο]ἀρ{ει]{ᾶπτεπάᾶα, 
ἸἈτπιεπάς, αἱ Ἰασάσδίιζη. 

το. σῶκος πατ ἍἡἨΠῖετ, Ἠη8ο] 
πιαχςολαΙπ]οηδίετ Ὠειίαης: ἆατ 
βἴαχ]κα. --- ἐριούνιος: τα 84. 

Τ9. μέγας ποταμὸς βαθυδίνης -- 
Φ 920. 

Τ4. Ὑσ]. 4 408. --- δέ Ίαν ἰτοία 
ἀ6τ 2εΙ Γο]σεπάθῃπ Κοπβοπαηίθη. 
ο Υ. τὸ-- 111. ΑΡρο]Ιο οττορύ 
Άπθας ΖζΗπ Βαπιρίο Ρθ6Ρθ6Π 
ΑοΠ1]]. 
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Ἕκτορος ἄντα μώιασα Λιλαίετο δῦναι ὅμιλον 
Πριαμίδεω᾽ τοῦ γάρ δα μάλιστά ἓ θυμὺς ἀνώγειν 

αἵματος σαι ᾿ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστήν. 

Αἰνείαν ὃδ᾽ ἴθδὺς Λαοσόόος ὦρσεν ᾿Απόλλων 

ἀντία ΙΠηλείωνος. ἐνῆκε δέ οἳ μένος ἠύ: 80 
υἶέι δὲ Πριάµοιο 4{υκάονι εἴδατο φωνήν᾿ 
τῷ µιν ἐειδάμενος προσέφη «4ιὸς υἷὸς ᾿άπόλλων: 
».4ὐνεία Τρώων βουληφόρε., ποῦ τοι ἀπειλαί, 

ἃς Τρώων βασιλεῦσιν ὑπίσχεο οὐἰνοποτάζων, 

ΠΠηλεΐδεω ᾽Αχιλῆος ἐναντίβιον πολεμίξειν: 86 

τὸν ὃδ) αὖτ' Α4ἰνείας ἀπαμειβόμενος προσέειπεν' 
»Πριαμίδη., τί µε ταῦτα καὶ οὐκ ἐθέλοντα κελεύεις 
ἀντία Πηλεῖωνος ὑπερθύμοιο µάχεσθαι; 

οὐ μὲν γὰρ νῦν πρῶτα ποδώκεος ἄντ᾽ ᾽άχιλῆος 
στήσοµαι, ἀλλ᾽ ἤδη µε καὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησεν 90 
εξ Ἴδης, ὅτε βουσὶν ἐπήλυθεν ἡμετέρῃσιν, 

πέρσε δὲ 4υρνησσὺν καὶ ΙΠήδασον' αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς 

Ἴ6. μάλιστα σε]ιὂτύ τα ντορα:. 
-- δῦναι ὅμιλον -- 4 ὄδτ. 

τπτ. τοῦ αὐληᾶπσισ τοη αἵματος. --- 
ἕ θυμὸς ἀνώγειν -- Θ 929. Σ 116. 
ἆ 149, 

Τ6 -- Ἡ 26869. Χ 261. 
(ταιώάω απᾶ «ρινός) 
ἔτασεπα, πἩχ τοη ΑΥ6ΑΒ. 

Τ9,. Λαοσσόος Βεϊποτε ες Αγρο]]ο 
πχ Ἠ6χ, βοηεῦ γοη ΑΤΘΒ, Αίἴποπε, 
Ἠχτῖα. Αγροϊϊοιπ αιιοσξ Ἅποαια Ζπι 
Καπιρέ σεσεη ΑοΠ1]], ππα ἀ16βθπ γοπ 
Ἠο]κίον αὐπα]οπ]κθη., 

80. αι. 118. 
81. 4υκάώονι: ΙΓ 8988. ὅ 54 8 -- 

εἴσατο φωνήν, Αοτ.: πιαεμῖθ 8ἶο] 
Ἀλπ]οἨ απ ΒΡΗΠΙΠΘ, π8ηπι ἀῑθ 
Β{πιπιθ απ, ἀοοᾗ βολείπί ἵπ ἐει- 
σώμενος 82 εἶπο Ὑαγπαπά]απσ ἆἀ6τ 
ΡΑΠΖΕΩ (θείας νοταιεσθεείζὺ τα 
ιν πα Β Το. 

-- Π π20. Ρ 556. [Δδημαπς.] 
ας Αἰνεία --- βουληφόρε Ξ- Ε 180. 

Ν 468. Ῥ 486. -- ποῦ τοι ἀπειλαί 
Ὡ- Ν 319, πο οὔχονται Ἰο]σί: τα 
Ἡ 999. ἀπειλαί Ἠὶ6ς Ῥταλπ]ετεῖςθῃ, 
Ῥταπ]επᾶθ Ὑεχβρτθδσπαπσεη, 

84. βασιλεῦσιν, ἀϊο ἀ4επ Ὠαί ἆθβ 
Κόδπὶρς Ῥϊάεπάει Εάτείεηπ, ἀῑο δη- 

ταλαύρινος 
8611 ἆ- 

µογέροντες: Ι 149. -- ὑπίσχεο 
Ἠπρετβ, 1δετα{1ν. --- οἰνοποτάζων 
Ἱπ Π. παν Ἠϊθ6ς, 7α υ 3969, αἵπ Τη- 
ἑοπβίναπι: Ῥ6ί ταἰο]]]ο]θτα Ὑαίτ- 
σεππ{ς, Ῥ6ῖ ἀεπ Μαμ]πείζεη, νε]ο]ιθ 
4ετ Κδπῖο ἆεη Εὔτείεη αι Κοβῦεη 
466 επιαίππγθβεης ριεῬρῦ. Ζαπι 6- 
ἄαπκεη τα]. ϐ 928 8. 

86. ἐναντίβιον πολεμίξειν -- ὅ 
ΠΠ, πα Κ4δΙ, ἀεν ΙΠῇ. Ῥταθς. ἐτοῖα 
ὑπίσχεο 818 αρροθίβίγθ Ἐπκ]άταησ σα 
ἀπειλαί: 7α Κ 40. 

86. Ὑσ]. 199. 
87. σι. ὃ 168. ταῦτα, ἆθτ Ῥ]ανα] 

Ἰη Ῥεσαρ απ{ ἀῑο ὙΓοτίο ἆεεΒ οἴζες, 
ετ]ς]ατό ἀπτοι ἆεπ {οἱσοπάσθα Τηβπ]- 
αν 88, πίο Ὁ 415. 

98 --- 95959. 

99. Ῥ]ε Ρεατὔπάππρ, Ῥοπ1εμί Β16Ἠ 
απξ οὖν ἐθέλοντα. -- ἄντ᾽ --- ἄντα, 
πη{ στήσοµαι, γε Ρ 29. 167, μηᾶους 
ϐ 2985. 

90. στήσοµαι, 45 Επίπταπι οἨπο 
Ἠήοκειολί απαξ οὖν ἐθέλοντα 87. 
ππζεχ ἆες ΑΠΠΦΗΠΙΘ, ἀαῑδ ες ἀος 
Αιοτάεταπσ ἆεβ ΤγΊκλοιι - ΑΡρο]]ο 
Έο]σε Ἰε]είε: Ζα Τ’ 419. --- φόβησεν: 
ἈΝάμποτεβ ἀατῆρει 187 Π. 

93, πέρσε δέ οὐεπία]]ς αθηᾶησίς 
8 
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εἰρύσαθ'. ὅς µοι ἐπῶρσε μένος Λαιψηρά τε γοῦνα. 

ἦ κ᾿ ἐδάμην ὑπὸ χερσὶν ᾽Αχιλλῆος καὶ ᾽άθήνης. 
ᾖ οἳ πρόσθεν ἰοῦσα τίθει φάος ἠδὲ πέλευεν 96 
ἔγχεῖ χαλκείω 4έλεγας καὶ Τρῶας ἐναίρειν. 
τῷ οὐκ ἔστ᾽ ᾽4χιλῆος ἐναντίον ἄνδρα µάχεσθαι" 
αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε Δεῶν. ὃς Λοιγὸν ἀμύνει. 

καὶ δ᾽ ἄλλως τοῦ γ᾽ θὺ βέλος πέτετ᾿, οὐδ᾽ ἀπολήγει 
πρὶν γροὺς ἀνδρομέοιο διελθέμεν. εὖ δὲ Δεός περ 100 
5 ’ - / / 4 / ο 

ἰσον τείνειεν πολεµου τελος, οὔ µε µάλα ῥὲέα 
/ 2 9ι}2 2 / ” 5 ος νικήσει. οὐδ΄ εἰ παγχάλκεος εὔχεται εἶναι. 

τὸν ὃδ) αὖτε προσέειπεν ἄναξ «4ιὸς υἷὸς ᾽Απόλλων' 

»ἤρως., ἀλλ ἄγε καὶ σὺ Δεοῖς αἰειγενέτῃσιν 

εὔχεο' καὶ δὲ σέ φασι «4ιὸς κούρης ᾽4φροδίης 106 
ἐκγεγάμεν. κεῖνος δὲ χερείονος ἐκ δεοῦ ἐστίν' 

νοη ὅτε: ΑπΠθᾶας παχ νοπι Τάα πας] 
ΤΤΏΘΕΕΟΒ 6εΠοµεη: 191. Υπ]. Β 690. 
-- Πήδασον: σα 7, 86. 

98. Ὑσ]. Χ204. ἐπῶρσε ἵπ ἆ1θβθπ 
Ῥεϊάεπ Βίε]]επ: εττοσίε, πῇζ γοῦνα 
Καΐπ Ζεισιπα: νβΙ, γούνατ᾽ ὀρώρη 
1 610. -- Λαιψηρά Ῥτο]ερίῖςοῖ: 
ΤΟΞΟΛΕΥ Ῥεπεριπᾳ, νε. Κ 868 ος 
φηρὰ δὲ γούνατ᾽ ἐνώμα φευγέµεναι. 

94. ή ταῖς πασολάτᾶοκ]σπαοτ ἨοΥ- 
«ηβε]]αης ἆθς Υετρππις κ᾿ ἐδόμην 
Ίτι εσεπεαῦΣ τα ἐμὲ Ζεὺς εἰρύσαθ”. 
πο πι ἀ4επ ἀεσεηεαία της δοπς{ 
Ῥοσείεμπεῃ. 

96. τίθει φάος, ελα ξ{{ο Ἰμ]ο]τ, 
1η ῬΙ]4]ομθπι ΦΙΠΠΘ: γετ]ῃθὮῃ ἆεπ 
ο16ᾳ, τρ]. Ζ 6. 

96. 4έλεγας: Ῥεάαξος παν ἆἀῑε 
Ἠαπρίείααζ 4ο Ίμε]εσεν. 

9τ. τῷ ἀαταπι, πεῖεῦ απ{ αῑε γοί- 
Ἠοετσεπεπάθ Αποζμτιησ Ζαγῆσ]ς, νοη 
ἀθν ἀῑο Ἡαπρίβασπε ἀἆαππ 98 τηῖό 
γὰρ ποζµπια]: σερτας]έ στα. 

98 -- Ε) 08. 
99. καί ταῖς ἄλλως, πΙο 1 699. 

φ 87, απο βοπβί, αὔσεεεπεηπ γοη 
ἆθπι Βοϊείαπάο ἆθιτ 6οἴ(μπεῖς, οΏπθ- 
Ἠϊη ΒΟΠΟΠΣ. -- δὺ -- ἴθυς Αἀν. 
σεταᾶσθα τς, οιπο τοπ ἆετ ἨΙς]- 
ἴαπς αὐσαπτεῖοπεη, σετας απ ἆάς 
716] 108. 

100. διελθέµεν πας ἄθποαζιν γοπι 
Ώρθοχ πχ ἨΙ6Υ. --- εὐπιιεπερ, Ἡ6ΏΠἨ 
ηατ: Ὀεάιησεπάοετ Ἠαπδυησαΐσ. ΓΑβη- 
λαηρ.] 

101. ἴσον ρτάάϊ]καμν-ρτο]ερ{ΙδοΙ, 
πΙ{ τείνειεν: 7α 4 986. --- πολέμου 
τέλος, νβ]. ΙΓ’ 991. ΠΠ 650, ἀῑε Επῖ- 
βολοεϊάπησ ἆεβ Καπιρίθς Ζπψ]- 
βοπεπ ππε Ὠδϊάεη, Βίπη: ψεπη ἀῑς 
σοἰθιεῖς παχ π]ολῦ 4επ ΑομΙ]] εἴπ- 
εεῖθῖς ρορϊπεβῖαίο. -- ῥέα ταῖῦ Βγπί- 
70818 -- ῥᾶ, πε Μ 98Ι. 

103. νικήσει Ιπᾶ. Εαὶ. πας] 6ἴπθπῃ 
Ῥοά]πσεπάει Ἰαπευμβαίσθ τη εὖ 
απά ΟΡ4Μ., πε Κ 228: Ἠϊεν αρτ]οΏί 
β1οἩ ἴπι Ιπᾶ. Ταΐ. ἄῑο ΖανετείοηΏ ἀθς 
Ἠεάσπάση επίςεμΙεάεποσ απβ, αἱ5 ἴτα 
ΟΡρί. πι κέ. -- οὖδ εἰ εεἱοεί 
πη]ο]λί Ὑθηη, παῖξ Ιπά., πε Ε 6456. 
- παγχάλκεος ναι. 4 510 1. 

108. ΥβΙ. Ο 958. ὦ 461. 
104. ἤρως: ἵπ ἄετ Απτεᾶο 1π ἆθν 

ια» παχ Ἠῖει απᾶ ΚΑ 416. -- καὶ 
σύ, πο τοπ ΑΟΠΙ]] πας] 98 τοταιδ- 
Ζπβοίζεη 1εῖ. --- Φεοῖς αἰειγενέτῃσιν 
Ξ-- 12996. 7 ὅρτ απὰ Ο4., Γᾶχ 1ΠΙΠΙΘΥ 
6εροταιπ, Ἰεαίπεπι Ἰ6ομβεὶ αππθε- 
ποιίεη, ο πῖρ. 

106. καί παῖῦ σέ, πἰπητης καὶ σύ 
104 απξ, δέ ἵπ Ῥοστϊπάεπάθπι ΒΙΠηΘ. 
Ώοεγ εάαπκε αοἱ]ζο σαπᾶολπεῦ αἱ]- 
βοπιείη Ἰαπΐεπ: ἀεπη αποἩ ἀπ Ἠαδί 
εἶπο δη σαχ Μπαίζος, ἀα[ᾶχ 8ο- 
{οτί ἆῑο εροζ]ε]]α Απραῦθ, -- 4ιὸς 
πούρης, γοπ Ὠϊοπε: Ε 9τ0. 

106. χερείονος εἴπετ 66ΤΙΏΦΘΤΘΗ, 
αἱ Τοεµίετ ος ΝΤεοιστθῖεες Νετεις: 
νρ]. ὦ 184-191. 
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ἡ μὲν γὰρ «ιός ἐσθ᾽, ἡ δ᾽ ἐξ ἁλίοιο γέρὀντος. 
ἀλλ᾽ ἰθὺς φέρε χαλκὺν ἀτειρέα, μηδέ δε πάµπαν 

Λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ.' 

ὧς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος µέγα ποιμένι λαῶν, 110 

βῆ δὲ διὰ προµάχων πεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῶ. 
2 οὐδ) ἔλαθ” ᾽άγχίσαο πάις Λευκώλενον Ἡρην 

ἀντία ΙΠηλείωνος ἰὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν' 

ἡ δ᾽ ἄμυδις στήσασα Βεοὺς μετὰ μῦθον ἔειπεν' 
φράξεσθον δὴ σφῶι, Ποσείδαον καὶ ᾽άθήνη, 116 
ἐν φρεσὶν ὑμετέρῃσιν, ὕπως ἔσται τάδε ἔργα. 
Αἰνείας ὕδ᾽ ἔβη κεκορυθµένος αἴθοπι χαλκῶ 
ἀντία Πηλείωνος. ἀνῆκε δὲ Φοῖβος ᾽άπόλλων΄ 
ἆλλ᾽ ἄγεθ) ἡμεῖς πέρ µιν ἀποτρωπῶμεν ὀπίσσω 
αὐτόθεν' ἤ τις ἔπειτα καὶ ἡμείων ᾽Αχιλῆι 120 

παρσταίη., δοίη δὲ κράτος μέγα, µήδέ τι θυμῶ 

δευέσθω. ἵνα εἰδῇ., ὃὅ µιν φιλέουσιν ἄριστοι 

107. ἄιός αρ]αῦ, ἀαπεῦ. οτῖσίπ]α, 
ἀ σπα ρατα]]ε] ἐδ. 

108. ὑθὺς φέρε: νο. Ἐ 606. --- 
µηδέ σε πάµπαν -- Φ 95686, απὰᾷ 
ἄπτοβαας π]ς]λ{. 

109 --- Φ 5859. Λευγαλέοις βοἈπιβ]ι- 
ΠοἩ, βοἸπδάς. -- ἀποτρεπέτω 56. 
πολέμοιο: νβι. Μ249. -- ἀρειῇ Β6θ- 
άτοπατς. 

110 - Ο 2602. 

πι -ᾱ 400. Ε 66». 681. Ε ὃ. 
87. 692. βῆ: Απεθβ. 

Ὕ, 119--1556. Ἠετεθ ετβποἩ 
Ῥοβοϊάοπ ζατ Βε{οεϊι]Ισαησ ατα 
Καπιρέτσα απηβίεηπ ΑοΒΙ]]15 σα 
Ὀδρύίπιτηθη, [ει Βεάεπ]κεη σεσεἩ 
4εβεπ ΑΕεοληαζῦ τσ]. ᾗα 191. 

119, οὐδ) ἔλαθ᾽ ταῖς Ρατβσϊρ, πὶθ 
Ῥ 1. [Απμαπρ.] 

118. ών Ὀϊς ἀνδρῶν: να]. 4 3951. 
9185. οὐλαμός, γοη εἴλω πας απ- 
Ἰαπίοπάεπι ἨῬΐϊσαπιπα, ἆαξ ϐἄ6- 
ἀτᾶπσοα, τοη ἀ4εγ ἀἱοπίρσεβοβ]οββε- 
π6η Κτιθσθτδομαα. 

114. ἄμυδις στήσασα: ΒΑΠΙΠΙΘΙ{Θ 
ἄπτοα ἙῬεταίαηςσ, πῖίε ἄ 9500. -- 
Θεούς: σεπιθ]ηῦ αἶπᾶ τοις ἀϊεβετ 
αισεπιθίπθη Βεπεϊοππαπς πιαχ ἆῑθ 
στ]εοπεπ/τειπάΠοπεηπ «ἀδῑίει: τρ]. 
116. 119 8. 198 { 1956 Ε. -- µετά Λά- 
τετο, Ιππι]θί6τ, ἀαταπῖζςθτ, απίθτ 
ἀεπ Ῥετιίεποη (ὔδίετη, σα ἔειπεν, 

πο µ 819: βοπεῦ σού ἄετ Ἰγεπάαπς 
μετὰ μῦθον ἔειπεν αἵπ Ὠαϊϊν Υο- 
Άπ8: 2992. Τ' 808. Ι 628. ο τπτ. 

116. ὅπως ἔσται τάδε ἔργα: 7α 
Σ δ: νῖθ πίν Ἠ1ει γοι[ατεη πο]εη. 

11Π. ὅδ) Ππηγεϊβεπα: Ἠ165. --- ἔβη 
πιαο]ίε βἶοῖ αἩ{. 

119. ἡμεῖς ἀπτοεῃ περ Ῥοῦοπί Ίπι 
68σεπβαίζ ζα ΒΠΟΙΡΟΒ. -- µιν ἀ4επ 
ππέθγ Αρο]]ος Ῥομαῦσ τοτσεµεπάεπ 
Ἄπθας, -- ἀποτρωπάωα, εἶπ ΙΠΙΕΠΒΙΥ6Β 
ὠποτρέπω, Τθ6ΥηΠα]{6η. 

190. αὐτόθεν τοπ Οτῦ απάἆ 
Βίε]]6 απβ, ρ]εῖομ γοη ἨΙει 418, 
παμθσα ἔεπιροτα]: 5ο{οσῦ, ποσα ἆετ 
6εσεπβαί7 Το]ςε: ἤ τις --- παρσταίη. 
Τα ἆθπι δγεῦεη Εα]α πγᾶτάςπ 56 ἀἆθπ 
Άπθας σαχ π]ελῦ παπι Καπιρίο πιο 
Αομ1]] Κοπιπιεη Ἰα986εἩ;: ἆαμετ ἔπειτα 
4απῃπ, ᾱ. ἶ, παπα τπτ απ8 π]οαῦ 
Ζ1Π1 οτβίετοη οπἰβομ]είβεη, πο Ν 
4». ϱ 9656. υ 68. --- καὶ ἡμείων 
πηῖδ τις, πὶθ ΑΡο]]ο ζα Απθᾶβ. 

191. µηδέ τι θυμῷ δευέσθω: απᾷ 
π]ο]έ 5ο] εχ Ίπσεπά ἴπι Η6ΙΖεΠ εΙ- 
πιαησε]η, ἆᾱ. 1. 65 5οἱ] πι πΙοῦ απ 
Μαί ππᾶ ΖανετβῖοΏί {επ]εῃ, εἴη ποσᾶ- 
ὤτει Ῥατα]]θ]ίκπιαβ σα 4επ ΥοΥΒΕΤ- 
ρεμθπάεηπ Ὑοτθεη ἴπ ἀεπι πᾶςῃ- 
ἀτῆςκ]εμθτεν Ἱπιρετα1ν. 

199. εἰδῇ Οιαϊςιο]]οἩ ετἔαἈτε, 
ἀπτοῖ ἀἱθ πα πφΙάετίαητεπθο Ἠτ]{ε 
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ἀθανάτων. οἳ δ᾽ αὗτ ἀνεμώλιοι, οἳ τὸ πάρος περ 
Τρωσὶν ἀμύνουσιν πόλεμον καὶ δηιοτῆτα. 
πάντες δ᾽ Οὐλύμποιο κατήΛλθομεν ἀντιόωντες 196 
τῆσδε μάχης, ἵνα µή τι μετὰ Τρώεσσι πάθῃσιν 

σήμερον’ ὕστερον αὖτε τὰ πείσεται, ἄσσα οὗ αἶσα 
γεινομένω ἐπένησε Λίνω, ὕτε µιν τέκε µήτηρ. 
εὐ δ᾽ ᾽Αχιλεὺς οὐ ταῦτα 9εῶν ἐκ πεύσεται ὀμφῆς, 
δείσετ᾽ ἔπειθ'. ὅτε κέν τις ἐναντίβιον θεὺς ἔλδη 130 

ἐν πολέμω' χαλεποὶ δὲ 9εοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς. 

τὴν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων: 
»»Ἠρη. μὴ χαλέπαινε παρὲκ νόον' οὐδέ τί σε χρή. 
οὐκ ἂν ἐγώ γ᾿᾽ ἐθέλοιμι Δεοὺς ἔριδι ξυνελάσσαι 
[ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν'] 186 
ἀλλ᾽ ἡμεῖς μὲν ἔπειτα καθεζώμεσθα κιόντες 
ἐκ πάτου ἐς σκοπιήν., πόλεμος δ᾽ 

4ει (ὔΐΐδετ. --- ὃ --- ὅτι. -- ἄριστοι, 
ᾱ. 1. ἀῑα πι ολ]σοὔθη. 

129, ἀνεμάλιοι ομππιᾶσολ{1σ. 
12ὔ. πάντες, πἩπχ Υοη 4θπ Ρτ]ε- 

οπεπ{γεππά]Ίομεπ τοτρεζαπἆεῃ. --- ὦν- 
τιόωντες ρανγείρες [ωατί παρ 
άθπι απ. ἆθδ οτεϊτερύεη ᾖ216]6β 
μάχης. Ἐτ. Οι. 29, 2, 4. 

1296. παθΊσιν Κοπή. ηβΕἩ ΑΟΥ.: 
Ζα 4 158. 

10Π. σήμερον ᾿ ὕστερον απὰ ἄρες 
ᾶας Επί, πείσεται τα Η 29 1. --- Ώϊθ 
Ὑοτίο ἄθτ Ἠετο 192ὔ--1958 εἴεπεῃ 
Ἱπ ἀτε]ύεπι Ἠπάεταργαςσ]ι τα ἆετ 
Απίβετπηπσ ἆθβ Ζεας 26 Π., σαπια] 
ἀἱε Ηεινοτπεραπσ ἀες Πεπσειπ Τα- 
565 αἱξ οἶπες {ᾷγ Αοπί]] Ῥεβοπάετβ 
σείαἩτ Ῥτιησεπάεα: ἄδετπααρυ 186 
ηχο Βθβοτσπ!ς {ᾷτ ΑοΒΙ]] 191 {. 199 {. 
ππρθστθϊ{]ο], απ ΑΡρο]ο που σαχ 
π]οἩῦ Μϊοπο πιασλῦ 1Ἠπι Ἰοιρηα [ασ 
οηίσοσεηζαἰτείοη, ΑοΠ]] αφρετ, ἀθτ 
Ἡρογᾶ]θς ππαῖ{ς, ἆαί5 ογ οτε πας 
Ἠεκίοτε Ἐτ]εσαηπσ {π]]εη νητά, 8Π 
ἀἴθεοπι Ταρο σθΥ{5 απι Ἱεηϊσείεη 
4εχ Βίάπ]καηπσ απά Ενππαίσαης Ὦ6- 
ἀατί, 

198 -- ο 910. Τα]. η 19τε 
199. οὐ πας] εἰ, νεῖ] ἀει ἀεάαπ]κο 

η οσεηβαίζ 7α 132 (ἵνα εἰδῇ) 
σεάπο]ῖ 1εῦ. --- θεῶν ἐν -- ὀμφῆς 
ἆπτολ οἶπο αὔίατβίΙἴπππης, ΤΟΠ 
πηπαἰ{ε]ρατον Μι{αί]πηᾳ, νβ]. 190 1. 

ἄνδρεσσι µελήσει. 

181. ἈΧαλεποί σο[ἈἈτ]1ο]Ὦ ες, 
εἰσίν, Ῥοιεῦπ]ϊσ]μο Κοπείσακοη, ταῖς 
Ιηήπ. ἆετ Βεσιεπαπς φαίνεσθαι, 
νγοζα ἐναργεῖς ρτΔαϊ]καδιν. Ζψεῖζες 
ἨεπιϊείΙοἩ: νρβ]. π 161, ταν Βα6πθ 
π 1Τ9. 

18.-- Ν 251. ν 1450. 

198. μὴ χαλέπαινε ετεῖ{τε ἀῑσ]ι 
π]οἨ. -- παρὲκ νόον ππΏεάαςλ{: 
γα]. Κ 991, βοξεγη Ἠετε βοποπ ἆθε- 
Ἰα]ο, νε] ᾿Αρο]]οπ ἄεπ Απο Ζαπι 
Καπιρῖ σεσεηπ ΑοΠΙ]] απρείτιερεη. 
παῦ, 6ερε Αγο]]ο ΥοΙΡΕΒΕΠ νι]: 
118 { --- οὐδέ τί σε χρή 86. χαλε- 
παίνειγν. 

1894. Επαίες ΗεπιδΙοἩ - 6Θ 210, 
7ηΥ61(88: νο]. ὢ 994 απᾶ τα ἀ 8. 
θεούς, ἀϊε δίνει Ῥοεϊιάςν Ῥατίοϊεν., 

196-- 6 511. Ώετ ἴπα Ζ188ΙΠΤΙΘΗ-- 
Ἠαησο ραηζ απνεγβίβπά]σμο Ύοθτβ 
{οἨ]6 ἵπ οἴποτ Ἠεῖπο τοπ ἨΗαπά- 
δομτΙ{ζεη. 

186. ἔπειτα ἀεπιπας}. --- ΖνεῖζθΒ 
ἩσαπιϊδασοὮ Ξξ α 8τ2. 

18”. ἐκ πάτου αα[5δετ]ηα]Ὀ, α Ὁ- 
β61{8 τοπ ἆθπι Ῥοίτείεπεη Ῥ{αάο: 
σεπιεῖηξ 15 ἄοτ Ἠααπι, πο ἀἷθ 
Κάπιρίου βἶο] Ώευερεῃ. --- ον ο 
Ῥί5 µελήσει -- 2 492, ᾱ. Ἱ. Ἠ1θΓ: 
4ἷο 9{ογὈ]Ισλεπ πογάθη (δα) ομπθ 
πἩπβ) 8εποΠ ἆεδ Ἰαπιρίθ παΗ- 
ΠΘΗΠΙΘΗ. 
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εὖὐ δέ κ᾿ ᾿άρης ἄρχωσι μάχης ἢ Φοῖβος ᾽άπόλλων, 
λ] ἢ ᾽άχιλῆ᾽ ἴσχωσι καὶ οὐκ εἰῶσι µάχεσθαι. 
αὐτίκ) ἔπειτα καὶ ἄμμι παρ αὐτόφι νεῖκος ὀρεῖται 

φυλόπιδος' µάλα δ᾽ ὦκα διακρινθέντας ὀίω 

ἂψ ἴμεν Οὐλυμπόνδε, θεῶν μεθ’ ὁμήγυριν ἄλλων. 

ἡμετέρης ὑπὸ χερσὶν ἀναγκαίηφι δαµέντας. 
:ὡς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο κυανοχαίτης 

τεῖχος ἐς ἀμφίχυτον Ηρακλῆος θείοιο, 
ὑψηλόν. τό ῥά οἳ Τρῶες καὶ Παλλὰς ᾽άθήνη 
ποίεον., ὄφρα τὸ κῆτος ὑπεκπροφυγὼν ἀλέαιτο, 

ὁππότε µιν σεύαιτο ἀπ᾿ ἠιόνος πεδίονδε. 
3.5 

ἔνθα ἸΠΠοσειδάων κατ’ 
... η 2 ἀμφὶ δ᾽ 

ἄρ᾽ ἓ 
ἄρ᾽ ἄρρηκτον νεφέλην ὤμοισιν ἔδαντο᾽ 

140 

1456 

ζετο καὶ Θεοὶ ἄλλοι. 
150 

οὗ δ᾽ ἑτέρωσε καθῖζον ἐπ᾽ ὀφρύσι Καλλικολώνης 
ἀμφὶ σέ, ἤιε Φοῖβε, καὶ "άρηα πτολίπορθον. 

198. ἄρχωσι, ει Ἐ]ατα] πππΙςε]θῃ 
Ζηναῖ 5Ιπσπ]ατίεοπεν Βαῦ]εκίεη: νσΙ. 
κ 618. Ε τπτ, Ἠϊετ απ{{α]]οπᾶ, πε] 
ἄϊο ΒπΏ]ε]ίε π]ομῦ ἄπατεα Κορα]α- 
νο Ῥατα]κε]η τατραπάεη, βοπάθγη 
ἀπτοι ἤ εἴπαπάετ σεσεπᾶῬετσεείε]]5 
ἶπά. -- ἄρχωσι µώχης 180 Ῥεϊοπί 
Ἰπ θσεπεαίζ 7α ἆθπι, 85 Αρο]]ο 
Ῥαεπει σείματ: 118. 

199. οὖμ εἰῶσι (παοἩ εὐ) Ῥάεῦ 
οἶπεπ ΒεστίΠ: Ίηπι πεΏτεῃ. 

140. ἅμμι ἆεπ στιεοπεπ[γεαπᾶ- 
Ἠο]επ άδτζετη, -- παρ) αὐτόφι Ῥεί 
1ππετ, ᾱ. 1. σθσ6η 8ἱ86. -- νεῖκος 
ὀρεῖται φυλόπιδος: να]. Ν 211. 

141. διαχρινΏέντας, 5οπδῖ Ῥ8βεθῃ-- 
ἀεν τοπ Ὀείάεη Κἄπιρίεπᾶάφεη Ῥατ- 
ἴθῖετ, Ἠϊ6γ παχ τοπ 4επ {χοθγ/γοαης- 
Ἰεπειπ ἀδΟίετη, απβσθβομ]θᾶςεηπ 
απβ ἄεπι Καπιρίε, ᾱ. 1, ἀἆεπ Καπιρί 
ππ{σεῦεπᾶ, τα]. 219. 

149. Ἠχτβίες ἨεπιϊκαςἩ -- Ο 198. 
ὁμήγυριν πιατ Ἠ1εΥ. 

148. ἀναγκαίηφι ἆπτολ ππ]Ιη- 
σεπἆο σπα], ἀ4ειτ ρεσεπᾶθετ 
Ὑμπάθναίαπά {ἐτασί]ος 16έ, ταῖς ἄδρετ- 
Ίεσεποι Μαο]ι{. 

144. πυανοχαίτης αἱς βαρείαπίαν, 
νῃθ ΠΟΟΣ νι ὄδθ. 

146. τεῖχος ἀμφίχυτον (πχ Π1εχ) 
εἵη τοη Ροαϊάεπ Βεϊίεῃ απσ6- 
βοπ{είετ Ἐτάνα]], ἄαετ εἶπθ 

Ατί εοπίσεπάεπ Ἠήπσ Ῥ]4είθ, ἨΙή- 
ἴοτ ἆθεπ 51ο Ἠετακ]ες σατής]κ2ίεβπεῃ 
Κοηπίθ: ἵπ ἆαεν Νᾶμπο ἆθβ ΜεθτθΒ, 
4οεὮ εἶπας Ιαπάειηπνᾶτίς, νσ]. 148. 
-- Ζπεϊῖθβ Ἠεπιϊβῖεῃ -- Ο 256. 

14Τ. τὸ κῆτος 16168, ἀπτο] ἀῑα 
Φασα Ὀεκαππία (σα 411) Βεεππρσε- 
πεπαςθτ, πε]οπες Ῥοβθϊάοι σοδαπάῦ 
παΐσίο σαν Βίταίο ἁαίῆτ, ἆαίδ Τιαο- 
ηιΘᾷοπ 1Ἠπι ἀεπ Ποπ βτ ἆθπ 
Μαπετραια γοτεπ{Π]ε]6: νο. Φ 4418. 
-- ἀλέαιτο 516Ἡ Ίμππι επ{σὃσεο, 
τοτ 1μπι βοπαίᾳ Γὰπαο. 

148. ὑππότε γοη π]θεάετμο]ζθτ 
Ἠαπά]απα, πασ ΟΡΕ. απβ ἆαεπι (6- 
ἄαπκεηπ ἆἄεν Έτοεγ παπά Αἴμπεπθ, 

149. καὶ 8εοὶ ἄλλοι, πο 194. | 
190 ππὰ Οα., ἀῑε στιεοπεπ{γεαπᾶ- 
ἨΠεμαη, 

150. ἄρρηχτον πἩτ Ἠ16Υ νοιι 6ἴπθπα 
αννδ]]ς, ππάατολάτιησ]1οἨ. 

161. οἳ δέ ἀϊο ἰτοεγοππάμοβμεη 
ἀὐῑίετ, πε]επο απι{{α]]επάσινεῖδθ 
ομπθ γγεϊίοτο Μομνίεταπσ ἆθπι Βεῖ- 
αρίε]ο ἆετ εσεπρατίεί Το]σεῃ. --- 
ἐπ᾽ ὀφρύσι απ{ ἆθῃπ οΌθτη Βο6χσ- 
τᾶπάθτῃ, ΤΘΙΥΑΒΒΘΗ, τοπ ἆθτ 
ΑΠπΠςΠ]καοιῦ πας ἄεηπ Απσεηπητατπεη, 
8ο Ώηιχ Ἠίετ, ἆοοἨ να]. Χ 411. 

169. Πιε, Πἱθ πο Ο 96ὅ, τοη 
ΖΥοἸ[ε]παίίοτ Ὠοεπίαπσ, νιε]]ειο]ῦ 
Ἱεπο]λίαπάςτ, -- πτολίπορῦθον, τοῦ 
Ατθβ πατ Ἠ16Υ, 
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ὧς οἳ μέν ῥ) ἑκότερθε καθείατο µητιόωντες 
βουλάς' ἀρχέμεναι δὲ δυσηλεγέος πολέμοιο 

ὤκνεον ἀμφύτεροι, Ζεὺς δ᾽ ἤμενος ὕψι κέλευεν. 
τῶν δ᾽ 

ἀνδρῶν ἠδ᾽ ἵππων' κάρκαιρε δὲ γαῖα πόδεσσιν 

ὀρνυμένων ἄμυδις. δύο ὃδ ἀνέρες ἔξοχ ἄριστοι 

ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε µάχεσθαι, 

Αὐνείας τ᾽ ᾽άγχισιάδης καὶ δῖος ᾽άχιλλεύς. 

Αὐνείας δὲ πρῶτος ἀπειλήσας ἐβεβήκειν 

νευστάξζων κόρυθι βριαρῇ' ἀτὰρ ἀσπίδα 8οῦριν 

πρόσὃεν ἔχε στέρνοιο, τίνασσε δὲ χάλκεον ἔγχος. 
1ΠηΛεΐδης δ᾽ ἑτέρωθεν ἐναντίον ὥρτο λέων ὥς 
σίντης, ὕν τε καὶ ἄνδρες ἀποκτάώμεναι µεμόάασιν 

ἀγρόμενοι, πᾶς δῆμος' ὁ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίξων 

1556 

ἅπαν ἐπλήσθη πεδίον, καὶ λάμπετο χαλκῶ. 

160 

166 

ἔρχεται, ἀλλ ὕτε κέν τις ἀρηιδόων αἰζηῶν 

164, δυσηλεγέος (να]. ἆλεγ- εινός) 
απο 5οἨπιθιζεπᾶ, βοἈπιθχζνο]], ἴπ 
Ἠιας παν Ἠ]6ι, { 825 νγοπι ΤοάῬ. 

166. ἤμενος ὄὕψι πιο] 99 --- πτυχὶ 
Οὐλύμποιο ἤμενος: νβ]. π 264 ὕψι 
περ ἐν νεφέεσσι καθηµένω (7ειιβ 
ππᾶ ΑἴΠεπε). -- κέλευεν αὐκο]αί: 
σεροἳ, πα]ζεῦε αἱβ ταµίης πολέμοιο. 

Υ. 156-- 258. Ὀπίιεττεάαπς 
7γΙβοΏθεη Άηθαβ ππᾶ ΑοΠ111. 

Ῥιο Ὀτερτϊηρ]ολ]κεῖς ἆει {ο]σεῃ- 
ἄεπ Ενζᾶπ]απσ τοπ Ζπεικαπιρέ 
7Ιδοπεηπ ΆἈπθαςθ τπᾶ Αοἰ1]] ππ{ετ- 
εσύ ἆεπ Ῥεστϊπάείςίεη Βεάεπκεη, 
νο] παπιεηζ]ο] ἆἱδ Ζεϊεππαπσ 
ΑοΠΙΙ15 ταῖς ἀεπ Ἱἵπ επ νοτ!θι- 
σεμεπάεη (θεάπσεπ  ρε6οΏεπθη 
γοταπεβείζπηρεηπ αηνθτθῖπραν 180. 
Ἡς 166 ἀατῖῃ πη Ἠ/αγδομεϊη]Ισ]ι- 
Καιῦ οἶἵπ :ΕΙηζ6]]Ιεὰά τα 56ΠεΗ, 
πθ]ο]αθς γοπ 6ΙΠεΠΙ ]ἤπσετεπ Ώ1ομίθγ 
ομπα Ψοτγαιρββείζαηπς 6ἴπεχ Ὀδβυίπηπη- 
επ ᾖῬιπαῦιοη γνογπεμπι]ο Ζαπι 
Ῥτεῖθο ἀθβ Απθας απᾶ ἆετ Απεαζεη 
γοτ{α[εῦ νγατάθ. 

166. Ἠήο]κκεὮν ταν βομβι]άεταπς 
4εχ Ῥομ]ασμίό, ἀῑο 64 {. αἰπσε]εῖ[αί 
νατ, ὙΨοβραί απΠα]]οπάθινγαιδο αῑς 
Ἐπτράμ]απςδ Υοπ ἨΘΙΕΠΙ 5ο απ]οβϐ, 
ο] οὗ οτε Ἰεῦσί ἀἱο Ἠθετο Ἰπ ἀῑθ 
Έλοαπο αἶπ- οἆςι ἆου] Ζαπι Καππρίο 
σορεπεϊπαπάοετ τσ]κίοῃ. --- τῶν δ᾽ 
γοη ἆἀεπ ΚάἈπιρίοπάεπ ἩΜΕΠΒΕΠΕΠ, 

πᾶ]μοτ οτ]κ]άτυ ἄπτοαμ ἀνδρῶν ἠδ᾽ 
ἵππων 15Τ. -- καὶ λάμπετο χ. ἀῑθ 
Έο]σο ἆες Ὑοτπετρεμεπάαη: νρ]. 
267 {. πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν 
τε καὶ ἵππων Ἰαλκοῦ τε στεροπῆς. 
[Αημαησ.] 

107. κάρκαιρε πατ Ἠῖ6υ, ταᾷι- 
Ῥ]οϊετί απξ ἩἨ. καρ Ἀα]]θη, εἵ- 
ἀτδηπία. 

158. ὀρνυμένων ἄμυδις: ναι. Ν 
945. -- δύο δ᾽: ἀἱο Ὀετεῖίς τὸ {. 
εἰπσε]εϊθείε Εχζᾶμ]απσ γοπι Καπιρέ 
7νήΙΦΟΠεΕΠ ΑΠ6ΔΒ απᾶ Αολ]] Περί 
Ἠ1εγ τοη ΠΘΙΘΠΙ 80 Π, ἀαΐ5 ἀῑθ 
ἀοτῦ ειζᾶπ]τε Εππν Κητς Αγρο]]οβ 
απξ ΑπΠοθΒ νῦ]]]σ Ισποτίετί πγῖτα. 

1569 -- 7, 120. ὪἩ 814. 

160. Ετρίες ΗοπιϊκΗοῃ -- Ῥ πῦ. 
161. ἀπειλήσας πὶομὲ ἵπ ἸΓοτύεπ, 

βοπάθτη 1π ἆεν ἴπι Εο]σεπάεπ σε- 
ϱολΙ]άετίεη Ἠα]ίαπς. --- ἐβεβήκειν 
5οπτιί ἆαπςον. 

169. ἀσπίδα Φοῦριν -- 4 85 νο]. 
Ο 9808. : 

165. ἔχε: πας] νευστάζων [ρει- 
ραηρ ἵπ 4άδ υεγῦιπι [ή η. 

164. ἐναντίον Ὦἱ8 ὥς -- 4 199. 
106. καί αποἩ, απξ ἀαβδ Ὀοίοπίε 

σίντης 2ιιγής]κπεϊθεπᾶ, σο]δτί σαπι 
ϱ34ἨΖεΕΠ Βαΐσο παπά Ῥεσοϊομπεί ἆαβ 
(ιοραρίθ ας ἆῑο Ίεπογ Εσεπδολα/{ 
οπῦβργθσλεπάθ Ἐοΐἱσο: σα 3928. 
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δουρὶ βάΛῃ. ἑάλη τε χανών. περί τ) ἀφρὺὸς ὀδόντας 
γίγνεται, ἐν δέ τέ οἳ κραδύῃ στένει 

οὐρῇ δὲ πλευράς τε καὶ ἰσχία ἀμφοτέρωθεν 
ὄλκιμον ἠἦτορ. 

1τ0 

µαστίεται., ἓὶ δ αὐτὸν ἐποτρύνει µαχέσασθαι, 
/ 2 ἀ / / 2 / γΛαυκιόων δ᾽ ἰθὺς φέρεται μένει, ἤν τινα πέφνῃ 

2 - δι 9 , / 2 αι [ ἀνδρῶν ἢ αὐτὸς φθίεται πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ 
ὡς ᾽άχιλῆ’ ὤτρυνε μένος καὶ θυμὺς ἀγήνωρ 
ἀντίον ἐλθέμεναι µεγαλήτορος «4ὐνείαο. 1Τ6 

οὗ δ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ) ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος ᾽άχιλλεύς" 

».4ὐνεία, τί σὺ τόσσον ὁμίλου πολλὸν ἐπελθὼν 

ἔστης: ἦ σέ γε θυμὸς ἐμοὶ µαχέόασθαι ἀνώγει 
ἐλπόμενον Τρώεσσιν ἀνάξειν ἱπποδάμοισιν 160 

τιμῆς τῆς Πριάμου: ἀτὰρ εἴ κεν ἔμ' ἐξεναρίξῃς, 
οὔ τοι τούνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ θήσει' 
εἰσὶν γάρ οἳ παῖδες., ὃ δ᾽ ἔμπεδος οὐδ) ἀεσίφρων. 
ἦ νύ τί τοι Τρῶες τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων, 
καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄὕφρα νέµήαι. 

1606. πᾶς δῆμος, εἶπα βύθ]σετπάε 
ΑΡγροβϊδίοπ 2α ἄνδρες ἀγρόμενοι, 
ἄϊοθ σαπζθ ἀαεπιθῖπζθ, ᾱ. Ἱ. ἀῑθ 
Ῥενὂ]κεταπς ΕἶπεΥ Οτδομαθε, -- 
ἀτίζων παν Ἠϊθυ. 

168. ἐώλη τε Νασλιραίΐα, Ἠ]6υ: 161 ὃ 
βΒ106] ΖΙ8β8ΠΙπΘΊΆ απ Βρτπησθ, 
ἀεν Αοτὶικῦ ζαπι Απκάτασ]κ 4ες Μο- 
ΙΠΘΩἴΒΠΕΗ, πο Ο 626. 

11. ἒέ --- ἔ παχ Ἠ]εν τπᾶ 8 184. 
1Τ9. γλαυπιόων πχ Ἠ16Υ. --- μένει 

Καπβα]εχ Ραμν: τοτ Καπρέντζ, 
--- ἤν οἳ. 

1Τὸ. φθίεται Κοπ]. ΥΟΠΙ ΑΟΥ. 
ἐφθίμην. -“πρώτῳ ἐν ὁμίλω-- Ρ4Π1, 
Ἠ]ογ πγεπῖσ ραβδεπᾶᾷ, νο]. τα Μ 906. 

Ίτα. Ῥ]θ Απηπεπάππσ ἆθ5 Ύετ- 
ρ]εῖοῖς 2εϊρί, ἀαΐς ἆαβ ααβ(άμτ]σμα, 
Ώπ ΒΙΠΠΙΙΠεη Ζἤσεη 5ο τείομο ΒιΙ]ά 
νοιραρβνείβο ἆαπ ὤπεο] Ἰαΐξ, ἆῑθ 
Ίππετο Βπππππησ ΑΠ] σα γεταή- 
βοΠαπΙοπαπ, πυᾶητεπᾶ ἀει Ὑετσ]είο] 
164 γοη ἆετ ἄπίδετεη Βθεψηεσιπσ 
Ῥεϊπ Αποτι ατιεσίηρ. 

1Τὔ. Ἐτβίες ἨεπιϊβίίοἨ -- Ῥ 6Τ. 
69, σπεῖζεΒ --- Ί 9268. 298. 928. 

116. Ὑσι, ρα ΙΤ. 15. 
1πτί- ὦ 149. 

186 

118. τὀσσον ὁμί]ου πα ἔστης, 
ἱταῖςδί βογθΙῦ ατπςβ ἆθπι ΠΗαπ{θη 
(το): να]. Ρ 545. ᾧ 999, ἆατα εχ- 
Ἰμαβονπᾶ πολλὸν ἐπελθών: παο]- 
ἀεπι απ εἶπο ψεῖο Βύτεςχκο 
4απτοβπιθβδβθη Ἠαβῦ. 

1τ9. ἦ ᾳοπφ]1[β. --- σέ ἆπτολ γέ 
Ῥείοπί πα ΈῬεζας αα{ 4αξΒ Ύοτπετ- 
σελεπάο. --- θυμὸς Ὀϊβ ἀνώγει --- 
Ἡ τα. 

160. Ζατ Ῥ8ομο τρ]. 902---508. 
[Απλαπσ. | 

181. τιμῆς πι ἀναξειν πα]ίεη 
4ετ Ἠἤτάςε: τσ]. ὦ 90. Ὦ 649. 
Κιτ, Ῥι. 61, 9, 1. -- τῆς Πριόμου 
Ίθπει ἀ68 ΕΒτίαπιοςβ, ἆειτ Κδηπῖσε- 
υγὔγᾶς. 

185. οὐ παδ Ναο]ιάταο]ς ΥΟΤΕΗΡΕ- 
β{6]]ῦ ἵπι ἄεσεπεαίΣσ τα ἐλπόμενον 
180: πα1ὸ ηΙο]ίθη. -- τούνεκα 
ηποὮ εὖ 181, πο 4 991. -- γέρας 
48 Κὐπ]ρραπηῦ, 

188. ἔμπεδος, ἵπ Βεζαπσ απέ 816 
φρένες, νρ]. 2 965, 6εσεηβαίΖ φρέ- 
νας ἐππεπαταγμένος σ 82τ: Ὀ6ί 
ΦΙΠηΏΕΠ, οί Υ ετε{απᾶθϱ. 

184. τέμενος Ρῖ9 ἄλλων --- Ζ 194. 
186 -- Ζ 196. Ὑαι. Μ 814. 
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αἲ κεν ἐμὲ ατείνῃς: χαλεπῶς δε σ᾿ ἔολπα τὸ ῥέξειν. 
ἤδη μὲν σέ γέ φηµι καὶ ἄὤλλοτε δουρὶ φοβῆσαι" 
ἦ οὐ µέμνῃ. ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο., μοῦνον ἐόντα, 
σεῦα κατ ᾿Ιδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσιν 
καρπαλίµως; τότε ὃδ᾽ οὔ τι μετατροπαλίζεο φεύγων. 

ἔνθεν ὃ) ἐς 4υρνησσὺν ὑπέκφυγες' αὐτὰρ ἐγὼ τὴν 
190 

πέρσα μεθορμηθεὶς σὺν ᾽άθήνῃ καὶ «4ἱὶ πατρί, 
Ληιάδας δὲ γυναῖκας, ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας, 
ἦγον' ἀτὰρ σὲ Ζεὺς ἐρρύσατο καὶ 8εοὶ ἄλλοι. 

ἀλλ᾽ οὐ νῦν σε ῥύεσθαι ὀίομαι, ὡς ἐνὶ δυμῶ 196 

βάλλεαι' ἀλλά σ᾽ ἐγώ γ᾿ ἀναχωρήσαντα κελεύω 

ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ᾽ ἀντίος ἴστασ᾽ ἐμεῖο. 
/ λ / . ο λ / / 2/ 

πρίν τι κακὺν παθεειν' ῥεχθὲν δὲ τε νήπιος ἔγνω. ές 

τὸν δ᾽ αὖτ Αἰνείας ἀπαμείβετο φώνησέν τε" 
»Πηλεῖδη. μὴ δή μ᾿ ἐπέεσσί γε νηπύτιον ὥς 200 

ἔλπεο δειδίξεσθαι. ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς 
ἠμὲν κερτοµίας ἠδ᾽ αἴδυλα µυθήσασθαι. 

δ᾽ 

ἴδμεν ὃ ἀλλήλων γενεήν., ἴδμεν δὲ τοκῆας. 

πρόκλυτ᾽ ἀκούοντες ἔπεα Ώνητῶν ἀνθρώπων. 

ὄψει δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼ σούο. 

186. χαλεπῶς, πατ πι Μῆμο, 
βοἩπνατ]1ο]. 
4187. Ζαχ ως. νσ]. 90---98. 
188. ᾖ οὐ µέμνῃ ὅτε -- Ο 18. 

ὦ 996. ω 11ὔ. -- βοῶν ἄπο τα 
σεῦα. 

189. ταχέεσσι πόδεσσιν --- ὤὢ 664. 
ν 3261. 

190.  µετατροπαλίζεο πιτ Ἠ1εχ, 
παπά {αςῦ ἀἰοῃ πΙεάετλο]ό ατη, 
ας Ταρίετο ἵπαπ: 4 6468. Ρ109, 
ᾱἷο Ἐ]πονό ναχ εἶπο γο]είᾶπάϊσα 
παπα {οῖᾳο. 

192, πέρσα: σα]. Β 690 8, -- σὺν 
᾽θήνῃ κτὲ 7ᾳ πέρσα. 

1959. Ληϊάδας πχ 16. --- ἐλεύ- 
Φερον Ρὶ5 ἀπούρας --- 2, 455. Π 881. 

196. ῥύεσθαι, Βαθ]εκί άία, Τη, 
Ῥγαςβ., π]ολῦ Εαῦ., 1είζῦ 41ο βολΠΐσο. 
-- ἐνὶ θυμῶ βάλ]εαι, Ἠϊ6χ ἵπ ἆθπι 
ΦΙΠΠΘ: ἀπ ἆῑν νοχείε]]5έ, εἰπρι]ἀθεί: 
γρ]. α 200. 

196--198 -- ) 50--55. 
199, Ὑρ]. 86. 
200---205 - 451---455. 
200. δή Ὀεῖπι Ιπιρεταν 4ος]. 

2056 

-- ἐπέεσσι ἆατεαμ γέ Ὀείοπί πι 
εσεπσεαίᾳ τα ΤηαΐεηἾ. [Απμαπσ.] 

202. γπερτοµίας ΗἩολμπητεάεῃ, 
σεμῦ ααξ 1Τ9--186, αἴσυλα Μα(δ- 
1ο568 ἆᾱ. 1. ΡταἈ]οπάο ἸΓοτίε, νρβι. 
181-198. Βίπη: πο]]έο 1οἩ ἷς ααξ 
ἀϊεκες αεῦιεῦ {οἱσεΏ, 65 πιὔτάς πα] 
π]ομς βοΏππει ππετάεῃ. 

908. γενεήν ἄ6εβδο]λ]ασ]λίέ, γοη 
ἄθτ σαησεπ ΑΠποπτεῖμο: νρ]. 914 8. 
ΝαοἈ Ζιτοκφψείκεαπσ ἆἄετ Ἠὔμπαι- 
4επ ππά Ρταμ]ετίδοπεα Ὑβογίε ἀεΒ 
ἄεσπετς Περί ετ 5εῖπο Ελοποὔτ[αρ- 
Καιῦ Ἠθχνοχ, ἀῑδ 1ππ σαπα Καπιρε 
Ῥοετεσ]μί]σο. 

204. πρόκλυτα (αατ Πας, νοδιί- 
Ρε μπ1ϐ) ἔπεα θνητῶν ἀνθρώπων 
νγθῖδεη απ{ αρίβοιθ Ροθβῖθ, 1οᾶςτ 
τοι ἄος Ηοσ]μποῖέ 495 Ῥοΐθις ταπᾶ 
4ει ΤΠποαιβ, τοη Αρμτοβϊιθ ταπᾷ 
ΑπΟΜΙΕΘΒ. 

20ὔ. ὄψει δέ, νο ψ 94, τη] ἆθπια 
Β]1 οκ, ης Απσθἢ, πι ἀορεπβα(ᾳ 
Ζιπ ἀκούοντες, ΝΟΥΕΠ 81 ἆθτ β8η7θ 
φαΐ αἱς ραταἰακ{ίεσ]ιοτ ἀοσθηβαί7 Ίπη΄ 
γατραπι ΓΙπΙὔαπα ΑΠΡΘΒΟΠΙΟΒΒΘΠ 
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φασὶ σὲ μὲν Πηλῆος ἀμύμονος ἔκγονον εἶναι, 
μητρὸς ὃ) ἐκ Θέτιδος καλλιπλοκάμου ἁλοσύδνης: 
αὐτὰρ ἐγὼν υἱὸς μεγαλήτορος ᾽άγχίσαο 
εὔχομαι ἐκγεγάμεν., µήτηρ δέ µοί ἐστ ᾽άφροδίτη' 
τῶν δὴ νῦν ἕτεροί γε φίλον παῖδα κλαύσονται 210 

σήμερον οὐ γάρ φημ᾽ ἐπέεσσί γε νηπυτίοισιν 
ὧδε διακρινθέντε μάχης ἐξαπονέεσθαι. 
εὖὐ δ᾽ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήµεναι, ὄφρ) ἐὺ εἰδῇς 
ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ µιν ἄνδρες ἴσασιν' 
«4άρδανον αὖ πρῶτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς, 916 
κτίσσε δὲ «4αρδανίην., ἐπεὶ οὔ πω Ἴλιος ἱρὴ 

ἐν πεδίω πεπόλιστο πόλις µερόπων ἀνθρώπων, 

ἀλλ᾽ ἔθ᾽ ὑπωρείας ὤκεον πολυπίδακος Ἴδης. 

«4άρδανος αὖ τεκεθ᾽ υἱὸν Ἐριχθόνιον βασιλῆα, 
ὃς δὴ ἀφνειότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων: 290 
τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος κάτα βουκολέοντο 
Δήλειαι, πώλοισιν ἀγαλλόμεναι ἀταλῇσιν. 

9 

Ἠαῦ. --- οὔτ ἄρ --- οὔτ ἄρα πῖθ 
Ζ 9ὔ5. πω παρ ἄειτ Νεσαοι -- 
ηοσ]Ὦ π]ο]ιζ. 

90Τ. μητρός ριβᾶικαίῖνο Αρροβί- 
οι Ζα Θέτιδος: αἱς Μαἰζετ. --- 
ἁλοσύδνης ει Μεετεςίοςλίες, 
πθ ηΟοἩ ὃ 404. 

908. 909. Ὑαι. Ε 94Τ. 948. 
910, τῶν, τοη ἀἱθβεητ Ῥεϊάεπ 

Ἐλίεγηραατεη. --- πλαύσονται ἆᾱ. Ἱ. 
νγετάθη νοτΙΙΘτθη, ἆα ἀῑο Ναολτιοῦ 
οι ΑοΠί]ε Τοάε ποπ απ ἆἀθπι- 
βθἱρεηπ Τασα παο] ΡΗΙΠία, σε]απσεη. 
πιὔχᾶο: το]. Ι 965 {. 

211. σήμερον απ Ῥεῦοπίεν Βύε]]α: 
ποςᾗ Ὠοθιζς. 

919. ὧδε 5ο, πο πῖτ Ἰοῦσὲ ἔπαη, 
π]πηταῦ ἐπέεσσί γε νηπυτίοισιν πδε]- 
ἀτήο]κ]]ο] απ{. ---- διαπρινΏέντε 8 38- 
εἶπαπάετ ΚΟΠΙΠΙΘΠ, νο]. Η 906, 
-- μάχης ἐξαπονέεσθαι -- Π 9569. 

915.214 -- 7 150. 151. καὶ ταῦτα, 
πθ]ο]ιθς 1η Ζ απέ εἶπο νογπεγσεπεπᾶθ 
Έτασο 519 ὈθβίεΒί, Ἰαῦ Π1θΥ 1Πι ἩοΥ- 
Ἠειρεμεπάεηπ ἈἸΚεῖπθ Ῥαββεπάε ἛῬ6ε- 
Ἴ1επιπςσ. Ὠϊο6 σαπζο Υοταιββείζπησ 
αΌετ γηὰθτερτ]οΠί ἀθπι ἴδμεν κτὲβθ8. 
Ὠϊθερ πησοτεϊπιζο Απκπηϊρῄιμα, βο- 
νο ἆάβ πηρεστα ]σ]με αὐ 916 
Ίάββεπ ἵπ ἀετ {ο]σεπάεπ ἀεπεα]οσῖο 

915--941, ἀετεη Ὀτειίο Απδημταης 
4ετ ΒΙπαΙΟΠ 8ο πεηίσ ΔΠΡΘΠΙΘΒΒΕΠ 
180, εἴπεπ ]άηπρετεη Ζαβαΐῦς τετ- 
ππηζεηῃ, 

216. αὐ ἨϊπνπιεάετἍατῃ 160 οΏπθ 
Ῥεζιεπαηπσ πι Υοτμετσεμεπᾶεη, 
Ῥαββοπά πᾶτο ἄρ. -- πρῶτον αἱ8 
εογβαίθςη, αἱς ΑἩπῄετιπ, πιο Ν 450, 

916. 4αρδανίην», αἱ9 Βίαάξ, ἵπ ἆθῃπ 
γοτβετσεπ ἆθβ Ιάα ορεγμα]Ὀ Ττο]αβ 
σε]εσεῃ. 

211. ἐν πεδίῳ: ἴπι θεσεπεαΐα τα 
ἀεπι Ἠδμον σε]εσεπεπ Ὠατάαπῖα, οἳ- 
ν/οΒ] Π1οβ 5ε]Ὀεί ἠνεμόεσσα, αἰπή, 
αἰπεινή σεπαπηῦ, απξ εἴπετ Ἠδμο 
Ίᾳσ. ---πεπόλιστο παν σερτὔπάοῦἳ, 
Ῥθείαπά. --- πόλις µερόπων ἀνθρώ- 
πων πὶο Σ 949. 490, τα Ρ πὸτ, 
εἶπο ἀεπ ῬΒεστβ γοη πεπόλιστο 
τετνο]εἰίθπάϊίσεπάο ρτβάϊκαίΊνο Α}- 
Ῥοβίὔίοη: αἱ αἶπεο τοη Μεπβοπεπ 
Ῥαπομπίο Βίύαάῦ. 

918. ὑπωρείας πχ Ἠ]6σ. --- ὤπεον 
4ἱε Ώατάαπογ. 

919. υἱόν αἷςδ Βο]ιη. 
220. ΥβΙ. 2988. α 219. δὴ ἆφνει- 

ότατος παῖξ Θγπίπεβθ Ζα Ί6βθῃ. 
291. βουκολέοντο πῖ ἵπποι: τα 

4 598. 
222. ἀγαλλόμεναι ΡΙΑΏΡΘΠ ἆ πιῖζ, 
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τάων καὶ Βορέης ἠράσόατο βοσκομενάων, 

ἵππω δ᾽ εἰδάμενος παρελέξατο κυανοχαίτῃ’ 

αἳ δ᾽ ὑποκυσάμεναι ἔτεκον δυοκαίδεκα πώλους. 296 

αἳ δ᾽ ὅτε μὲν σκιρτῷεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν, 
ἄκρον ἐπ᾽ ἀνθερίκων καρπὺν δέον οὐδὲ κατέκλων' 
ϱ) - λ » ο ε, Αρ κ» / 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σκιρτῶεν ἐπ εὐρέα νῶτα Δδαλάσσης, 

ἄκρον ἐπὶ ῥηγμῖνα ἁλὺς πολιοῖο Θέεσκον. 

Τρῶα ὃδ᾽ ᾿Εριχθόνιος τέκετο Τρώεόσιν ἄνακτα"' 

Τρωὸς ὃδ᾽ αὖ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο. 

Ἰλός τ᾽ ᾽άσσάρακός τε καὶ ἀντίθεος Γανυμήδης, 

ὃς δὴ Κάλλιστος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων' 

τὸν καὶ ἀνηρείψαντο 9εοὶ «4ιὶ οἰνοχοεύειν 
χάλλεος εἴνεκα οἷο. ἵν ἀθανόάτοισι µετείη. 
Ἴλος ὃδ᾽ αὖ τέκεθ’ υἱὺν ἀμύμονα 4αομέδοντα. 
4αομέδων ὃ᾽ ἄρα Τιθωνὸν τέκετο Πρίαμόν τε 
4άμπον τε Κλυτίον 9᾽ Ἱκετάονά τ 
᾿σσάρακος δὲ Κάπυν. ὁ δ᾽ 
αὐτὰρ ἔμ᾽ ᾽άγχίσης. Πρίαμος ὃ᾽ ἔτεχ Ἕκτορα δῖον. 

928. τάων, σεπιαϊηέ 18ῦ Πατ εἴπ 
Το] 46εγ Βέπίεη, ἀετ 4αππ 926 ταῖν 
αἲ δέ Ῥεπεϊοηποξ 16. --- καί, π]θ 994, 
σατΏοκυεϊεεπᾶ απξ πῶλοισιν ὠγαλ- 
λόμεναι, Ὀοπεϊεμπεῦ ἆάς ἠράσσατο 
αἱς ἀῑο παὔτῃσπα, επεερτευπεπᾶθ 
Έο]σε: ἆεπτπ απο; τα 4 949. -- 
Ζατ Βασςπε τσ]. Π 150 {. Υετρι. 
Ααπ. ΤΠ, 808-811. 

9954. πυανοχαίτηι 5οηςῦ Βοαϊποτῦ 
4ε5 Ῥοβεϊάοη. 

296. Ἐτείες Ηεπικίςο]μ -- 
1 254. 

996. ὅτε πηῖ ΟΡ4. του πΙεάετμο]- 
[εν ΠΗαπάα]πης. --- σχιρτῶεν παν Ἠ16Υ. 
Ζνγοῖζες Ἠεπη]κ[ίο Ξ- 6 486 παπά 04. 

22π. ἄκρον ἐπὶ παρπόν τα οΏεταῦ 
ἄρετ ᾱ. 1. ἄρετ ἀῑο Βρ]ίπεη 4εχ 
Ἐταςλί Ἀϊπ. -- ἀνθέριξ παχ Ἠϊθγ. 

928. Ζποῖίες ΗεπΙβδΗεἩ -- Β 1509. 
ϐ 511 απᾷ 06. 

999. ἄκρον ἐπὶ ῥηγμῖνα ἄ Ὀοχ ἀῑο 
Οροετ{]ᾶσο]με ἀετβταπάτππσ ΏΤη. 
-- πολιοῖο ας Εσπαϊπίπαπα: Κτ. Ρἱ. 
ϱ0, 9, 1. 

950. Τρώεσσιν Ἰοκα]ετ Ώαν 7α 
ἄναντα, πὶθ Ἐ 646. ΜΙ6 Έτος, ἆθπα 
ΑΠΠΗΘΙΤΩ ἆατ Ἔχοσς, νητὰ ἀῑε Απβ- 
βομεϊάπησ ἀἶοβες βζαππι6ς απι5 ἆθπα 

Ζ 26. 

2950 

2550 

ὕζον "άρηος. 

ἄρ᾽ ᾽αγχίσην τέκε παῖδα' 
240 

(ᾳεεαπιένο]]ς ει Ὠατάασπετ Ὀεπεῖς]- 
πεξ, πας ος, εεἴπετι Βομπθ, ἀῑθ 
ΑπεϊεάΙαπσ ἆἀθβεε]ρθετπ ἴπ Π108, 

981. Ὑσ]. Ἐ 115. 
955. Μι ος απᾶᾷ Αβεατακος {αῖ]ς 

εἶο]μ ας ἀθεεβ]εεβί ἵπ Ζψεὶ Ηᾶπεεγ, 
πε]οηε 1π ΒτίαΠΙΟΡ αππᾶ Απθᾶς απδ- 
σεπεπ, ΖπΙδοπεη πε]οπεῃ παςὮα Ν 
460 {. νβι. ὢ 8506--508 αἴπο α]ία 
Βραππαησ Ὀεείαπά, 

984. καί: Ζα 2298. --- ἀνηρείψαντο 
τα Γίθεη ΕΠΙΡΟΣΤ, 1π Θ6Ίπεπῃ Βέπχπι- 
πΙηπάθο. --- 4ιὶ 2 οἰνοχοεύειν.--- ᾖατ 
ΦαοἩθ νσ]. Ε, 265 ἴ. 

9855 -- ο 251. οἷο απ{ ἆαςδ ΟΤ]ε]έε 
τόν Ῥεζῆσ]ολ. --- Ώεχ Ύετε 19ὔ Που 
εἰδτεπά, 4α Ῥεγεῖί 984 ἀετ Ζποε]ς 
ἀες ἀνηρείψαντο αησεσεῦεπ απᾶ 
πάλλεος εἴνεκα οἷο π8εὰ ἆθπι απ 
πάλλιστος γένετο σπατᾶςκπεϊβεπάεπ 
καέ πιΏ[εισ 196. 

956. Ὑσι. Ν 461. ἸαοπιθᾶοἨ 18 
ἄεχ Ένραπετ ἄετ Βασ Ῥ6ιραπιοβ. 

95τ. Τιθωνόν, ετιβΗ] ἀεν Εοε: 
ας 

2986 -- Ι 141. 
940. Ἰπάσπι ΑπεᾶΒ Ἠ]6χ Αἶο] ῥθ- 

Πιαβοπ{]ε] περεηπ Ἠε]κίοχ εἴε]]έ, σα 
4θ6βεδεπ Ευ ᾶμπαης Ἱκαππα Απ]α[ς σπαχ, 
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ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι. 
Ζεὺς δ᾽ ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τὲ μµινύθει τε, 
ὕππως κεν ἐθέλῃσιν' ὁ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων. 
2 ο. / ο” / / 4 
ἀλλ᾽ ἄγε µηκετι ταῦτα ΛεγώμεΌα νηπύτιοι ὥς, 

ἑστεῶτ᾽ ἐν µέσσῃ ὑσμίνῃ δηιοτῆτος. 246 

ἔστι γὰρ ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα μυθήσασθαι 

πολλὰ µάλ᾽' οὐδ' ἂν νηῦς ἑκατόξυγος ἄχθος ἄροιτο" 
στρεπτὴ δὲ γλῶσσ) ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ᾽ ἔνι μῦθδοι 
παντοῖοι, ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα. 

ὁπποῖόν κ᾿ εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ’ ἐπακούσαις. 200 

ἀλλὰ τί ἦ ἔριδας καὶ νείκεα νῶιν ἀνάγκη 

βο]ιαῖηό 6 5εῖη Ἠαιβ α]β νδ]]1 σ]εἴο]- 
Ῥετοσ]ᾶσί παῖῦ ἆεπι χοριθτεπάεπ Κδὂ- 
πσεπαπβε Ἠαπαύε]]θη σα ππο]]εη: νρ]. 
πα 2899. 

241 -- 7 211. 

949. Ναε]άθιι ΑπθθΑ βεἶπο Ἠεπ- 
Ῥήτθσ]κοιν ἄεπι οθσπετ ἀατροίμαπ 
λαέ, ππαΙκῦ ϱἵ ἄεπ Ὑουπατί ἀετ {εῖ- 
σεπ Ἐ]πολί (187 Π.) ἀαάατοι Ζατῇσ]ς, 
ἀαίς ει ἆαπ Ετιεῖς στῦφίετοτ οἆσατ 
6ο6γἵπσετεχ Ταρ{ετγκαεῖό απιξ ἀῑο ]6ά6ς- 
πηα]]σο (ππεῦ οετ Ὀπσιαπεί ἆθβ 
Ζοτβ σατϊοκ{άἨτί: ντο] Καππ Ζετβ, 
4ετ ἆαπια]ς ἀθίπο Ταρίεικεῖς ετ- 
Ἠδμπία6, ἀῑε ππεῖπο πϊπάρτίε, Ἰεῖσί 
4ας Ὑοτπᾶ]ἐπῖς απικεητεπ. ΎὙβι. Ο 
490 π. Π 688 Π. 

244 -- Ν 295, νρ]. Υ 240 ππᾶ 
Ῥ 4956. 

9486. ἑστεῶτ᾽ πι ἆθπι Νεῦαπβθ- 
ρτΙῇ ἄει Ὀπιιᾶασκεῖς: τα Ἡ [δ1σ ἆα- 
βθ]λοπά. -- ὑσμίνη δηιοτῆτος η 
Ἠϊεν γετραπάεη: υπ]. νεῖπος ἔριδος 
Ῥ 984, νεῖκος φυλόπιδος Ύ 140, εἶπ 
πι εσεπβαῦζ σα ἑστεώτ᾽ ρεβῦείσει- 
{ες Απεάτας]ς. 

946. Ὀ]ο πα γάρ αἴπσε]εῖιείθ Ῥο- 
ριϊπάπηςσ ϱε]ρεῦ {ο]σί οτε 261. Ἐ8 
1605 ἀθγρε]Όστ επ ραταἰακΙδοπετΚοι- 
ορββῖνεα{2 νοταπσθβίε]]{ 1 ΖΥγεῖ 4116- 
ἄθιπ, ἆἄετεηπ οιβίο 246 ἀῑε Εὔ]]ο 
ες Β{οξξς τα Ῥομπιᾶμτεοάεν, ἆαξ 
Ζγγεῖζε 248 8. 416 Τιεϊοβιρ]|κεἰῦ βο]ο]ιθ 
Ἱπ οτί σα 18Ἀββεπ, Πετνοτλπερί, 
πτῃ ἄσπη 9561 Π. ας Ὀπννῆτάϊρο βο]- 
εἶιθρ (οζᾶπ]κα ἆασα 1η 6εσεηβαί” 7π 
αε]]εῃ. --- ἔστι βἰπά νοτπαπάεη, 
ἆασα ΒαΏ]εκέ ὀνείδεα, ἄεσεπεᾶπαφ 
468 γουππατί, 4ατοη αὐλᾶπαίς µυ- 

Φήσασθαι Ρροζεπίία]ετ Τη. ---- ὀνείδεα 
μµυφήσασθαι Ξ- 4 991. 

24Τ. οὐδ᾽ πο --- φιίᾶεπι πα νηῦς 
ἑκατόξυγος (παν Ἠ1θι): οἵπ Βομ 
ης 100. Ἠπάειρᾶπ]εη, ποτό 
Άπεας ἆαῑδ ἀεη]κρατ στὂ[βίο Βο]μ1β 
Ῥοσαιοππεῦ, ομπο ἁἀαίβ 68 5οἱεπθ 
4απια]ε ἵπ Ἠλατ]ςο]]καοιῦ σας: νο]. 
πολύζυγος Β 198. -- ἄχθος ἄροιτο 
Κὔππίο ἀῑορ νίε]οῃ ὀνείδεα αἱ8 
Ἐταο]{ Γοτύβδολα[{6π, να]. Υ 912. 
Ῥα8 «απο 180 εἵπ ραταακδεπαχ 
Εο]ἱσαεαί” ἵπ επσαπι ΑπβοἩ]αί[ αἩ 
πολλὰ μάλα. 

248. 249. ἔνι --- ἔνεισι. --- μῦθοι, 
εάαπκαιν, νε]ο]θ πι Ίηπθγη ἆδθτ 
Ὀθθιο ὈῬεταεῖί (εεία] Ρ6ΜΟΠΠΕΠ 
Ἠαβεπ, αΏθατ ποςἩ ἀετ Υ ετ]κὂτρεταπσ 
Ίπα Ἠοτῦ Παντεπά σ]αἴοηβαπα απ{ ἀθετ 
Ζπηςε εειπερεπ, ἔπεα ἀῑο ῬθγδΙῦβ 
τετκὂνρετίαεη ἀεάαπκαη, απβσθδρτο- 
οπεπα ἸΝογῦθ, ππο]ο]ο παοἩ ἀθτ σθ- 
ἸάπἩσεη Υ εγεοµππε]ζσαπρ 4ετ Βεστι[ῇε 
οτι παπά Ύορε] ἆθεπι επεσε ἆθτ 
7άλπο επἰβί6σεπ. Ρῆχ ἀϊθεο ετγαἰγεοκ{ 
βἶοᾗμ νναεΙῦ (πολύς) ἀῑε ὙΓοἶά Ἰ16θ 
απά ἆοτῖ (ἔνθα καὶ ἔνδα), ἵπ ἀθ 
1ᾶπσε ππᾶ Βτειίαο, ἆᾱ. 1. βἶθ Ἠαβεπ 
εἵπ ποῖθεΒ Εε]ά βἶοῖι ἀατῖπ πΒΟ 
Ά]]εη Ἠοβπίαηπσεη σα εχσεπεηι. ᾖα 
πολύς ναι. Η 156. Φ 245. 

2650. Ὀϊεεετ Ύετα 1εῦ Ῥεῖ ἆθπι Ζγ]- 
βοπθπ246-- 249 ππᾶ 961 Ὀδείεμεπάεῃ. 
(6 εἁαπκεπτετμᾶ]ἐπῖβ (σα 246) αἰοτεπά, 
η] πχ πγα]] ϱς ἀϊοβθβ ὑτῆθὈί, βοπ- 
ἀθιπ απο απ ἆεπ νοτπεγφεμθπάεην - 
αἱ]σεπιαῖη σε]ια]ίοπεη ἀθάαπ]κθη 816] 
πατ 88εἩτ Ίουίκαγ απΒΟΠΙΙΕ[Ε, 

951. ἔριδας καὶ νείπεα, 6 Β 916, 
σι Τα, 
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νεικεῖν ἀλλήλοισιν ἐναντίον, ὥς τε γυναῖκας. 

αἵ τε χολωσάµεναι ἔριδος πέρι Δυμοβόροιο 

νεικεῦσ᾽ ἀλλήλῃσι µέσην ἐς ἄγυιαν ἰοῦσαι, 

πολλά τ) ἐόντα καὶ οὐκί' χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει. 3956 
ἀλκῆς ὃδ᾽ οὔ μ ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαῶτα 
πρὶν χαλκῷ µαχέσασθαι ἐναντίον' ἀλλ ἄγε Βᾶσσον 

γευσόμεθ᾽ ἀλλήλων χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.' 
ᾗ ῥα καὶ ἐν δεινῶ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος, 

σμερδαλέω’ μέγα δ᾽ ἀμφὶ σώκος µύκε δουρὸς ἀκωκῇ. 200 

ΠΠηλεΐδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ ἕο χειρὶ παχεύῃ 
ἔσχετο ταρβήσας' φάτο γὰρ δολιχόσκιον ἔγχος 

ῥέα διελεύσεσθαι µεγαλήτορος ἀὐνείαο, 
νήπιος, οὐδ) ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, 

ὡς οὐ ῥηίδι ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα 96ὔ 
ἀνδράσι γε Θνητοῖσι δαµήµεναι οὐδ' ὑποείχειν. 

9695. ἐναντίον 7 νεικεῖν, νθ Ὀ6ει 
µώχεσθαι: ἀετ Ὠαϊϊν Ῥοί νεικεῖν 
εΏοπ{α]]ς πας] Απα]οσίε ἄετ Ύοδτρα 
ἆθρ Κάπιρίεης. -- γυναῖκας, π]οηο 
αὐταἹετὸ νοη φῶιν. 

258. ἔριδος πέρι θυμοβόροιο -- 
Ἡ 8501. Π 416, τσ]. Η 510. περί 
πθεσθηῃ. 

964. µέσην ἐς ἅγυιαν ἰοῦσαι: νρ]. 
245. 

966. πολλά τ᾽ ἐόντα Αεςι ἆθ8 
Τηλα]ζς σα νεικεῦσ᾽ (ἶπι Ζαπ]ς νος- 
Ὀηρεπ): σ1ε185, αφ πΙτΚΗοἩ 166. 
--- παὶ οὐκί Ἀρετα] κοπο Ίπι 
γετββοΒ]Η/{ς, 5ο. ἐόντα. -- καὶ τὰ 
--- καὶ τὰ οὐκὶ ἐόντα Αο. νεικεῖν. 
-- Ὀμρτίσεπε αοπεϊπῖ ἀἴθβο σαπ7θ 
νγθιζβομηνγείβσο, της εἰσεπἠπα]σομεη 
Ῥήάειπ παπά Ἠεπάαππσεηπ σε[ϊ]]{α 
Ῥατίιο 944---2506, πο]όΠθ πας ἀ46τ 
εἰπίαεπεη Ατό, πο ΑποθᾶἄΒ πι ΕΙπ- 
σαησ εῖπε; Ἠεάο ΑΕΠΙ] Ἠδή- 
πεηᾷο Ἠ/οτίθ ΏεταΙία Ζατς]ζσθν]θβ6η 
παΐ, π]ομί νο] νετείπῦαν 166, ἆθπι- 
βο]θοπ Ιπίενρο]αίοτ απζασε]ὂτον, 
νγθ]οιετ ἀἱε ἀεπεα]οσίε οἰπ[ᾶσίο, 
ΒοΠ]ε[56 πιαη 206--258 αη 948, 850 
εχσιοὈί εἶοι εἶηπ Ῥε[ιεάΙσεπάεν Ζα- 
ΒΑΊΠΠΠΕΠΊΦΠΥΡ. 

2ὔ6. ἁλκῆς πας ἀποτρέψεις: να]. 
ΛΜ 3949. -- μεμαῶτα Ὀ6εί ΠΙΕΙΠΘΣ 
Καπιρβυεσίασ, 

20π. πρίν Εϊ8δ ἐναντίον θρεχορθ- 

εςε]ε Απ ἄμταης γοη ἐπέεσσιν. --- 
µαχέσασθαι ἐναντίον ψ]θ 1’ 488, 
Βαυ]εκί: ἀπ. - ἆλΛ1 ἄγε θᾷσσον 
Ξς ὃν 

9ὔ8. γευσόμεθ’ Κοπ]. Αογ., δοπεῦ 
τηῖῦ ἀθπεῖῖν ει Βασ]θ (χειρῶν, δου- 
ρός), Ἠϊετ αἱ]σεπιεῖπετ: θἴπαπάετ 
ετρτοῦεπ, ΝΙθ8 πειρᾶσθαι. 

Υ. ο59--28π. Βετ Καπιρέ σγ]- 
5Εοπεηπ Άπθαθ παπά Αοβ1]]. 

9659. δεινῶ, νε Ἡ 246, Ἠῖει ρε- 
αἐε]σετί ἀπτο] σµερδαλέω 260, νρ]. 
ὦᾧ 401 αἰγίδα --- σµερδαλέην ππᾷ Τ' 
14. [Απραπᾳ.] 

960. μέγα Αἀνετῦ. σα μύκε, ν1θ 
4 460. -- ἀμφί Αάν. τἵπρβαπη, 
η 4ετ βεπαπετεπ Βεεπιπιπηᾳ 
δουρὸς ἀκωκῇ ππι 4ἴε Ἀρθεχ- 
ϱρ1ΐ76, ἆῑθ 1π ἆ4επ Ῥομι]ά εἴπρο- 
τον ψαχ. 

261. ἀπὸ ἕο (--- σ-εο): Ν 168. 
208. ῥέα διελεύσεσθαι: Ν 144. 
964. Ἐτείος Ηοεπιϊεαςσα -- Χ 4456, 
265. οὐ ῥηῖδι᾽ ἐστὶ --- δῶρα ῥρει- 

ϱὔπ]ίοπα Κοπείτα]ςδίοἩ: σα 191 απᾶ 
Κ 409. -- Δεῶν ἐρικυδέα δῶρα -- 
Γ 686. 

206. Ὑρι. Κ 4085 - Ρ τπτ. Ὀος 
Ἄγγε]ίθ [ηβπά εν ἄθν Ῥερίιεπαπρ οὐδ᾽ 
ὑποείκειν ΒΕΠΙΙΕ[80 βἶοὶ πασς ]οσ]κος 
4ες γουπευβεμεπά επ. Κοπείἰγακοπ 
4η, ἆἃ ἀνδράσι γε Θνητοῖσι Ἀ]εχ ηΙολύ 
ΤΙΘΗΣ ΎΟἩ ῥηίδια, ΒΟΠάΕΣΥΠ ΥΟΠ ὑπο- 
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οὐδὲ τότ᾽ «ἰνείαο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος 
ῥῆξε σάκος' χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα Θεοῖο" 

[ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ) ἄρ 
ἦσαν, ἐπεὶ πέντε πτύχας ἤλασε κυλλοποδίων. 

2. 3 ἔτι τρεῖς 
2τ0 

τὰς δύο χαλκείας. δύο ὃδ᾽ ἔνδοθι κασσιτέροιο, 

τὴν δὲ µίαν χρυσέην., τῇ ῥ ἔσχετο µείλινον ἔγχος.] 

δεύτερος αὖτ᾽ ᾽άχιλεὺς προῖει δολιχόσκιον ἔγχος, 

καὶ βάλεν «ἀὐνείαο κατ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην, 
ἄντυγ) ὕπο πρώτην, ᾗ Λεπτότατος θέε χαλκός, 2τὅ 

Λεπτοτάτη ὃ᾽ ἐπέην ῥινὸς βοός' ἡ δὲ διαπρὸ 

Πηλιὰς ἤιξεν µελύη, Λάκε δ᾽ ἀσπὶς ὑπ αὐτῆς. 

Αἰνείας δ᾽ ἐάλη καὶ ἀπὺ ἔθεν ἁσπίδ' ἀνέσχεν 
δείσας' ἐγχείη ὃδ᾽ ἄρ) ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ 
ἔστη ὑἱεμένη. διὰ δ᾽ ἀμφοτέρους ἕλε κύκλους 

είκειν αὈπᾶπσίσ 7α ἄεπκεη 1βῦ. 
ὑποείπκειν Ῥ]αΐᾳ πιας]ιθἩ, ᾱ. 1. Κείπεη 
Ἠμαάετβίαπᾶ 1εΙβίεη. 

2601. οὐδὲ τότε απο ἆθπιαβ]β 
π]ομλῦ, Αππεπάπησ ἆἀ68 τοΓΠετ- 
σεπεπάεη α]σεπιείπει (εάδηκεηΒ 
ααῖ ἆεπ νοτµεσφεπάεηπ Ῥεβδοπάθτεη 
Έα]]: τοι. 4 109. --- δαΐφρονος Ρἱ8 
ἔγχος -- 4 456. 

968 --- Φ 166. χρυσὸς, ᾱ. 1. ἆθτ 
ρο]άεπο ΒοΠ]1]ά, ἆαζα ἀῑε ΑρροβϊδίοἩ 
δῶρα ἵπι Ῥ]πταὶ, ψῖο 5 2598. 4 194, 
ο 9, 

269. µέν ππαχ, ἀαπιῖς ψητά πας 
ἆλλά βοπᾶάετπ ραταϊα]κκοἩμ οαἴτ 
Ὀπιρίαπᾶ γοταιβσθεβοΒ]οκό, ἀθπ ση 
1π 6ἴπεπῃ Κοποθββῖνεηπ Νερεπεαῦπε 
πηθετοτάπεπ πὔτάθῃ. --- ἔλασσε 
ΑΠΕ88 50. ἔγχος. --- αἳ δ᾽ --- τρεῖς 
416 απάετη ἀτεῖαῦετ:τα]. Ε 219. 

2Τ0. ήσαν πατθπ ἆαἃ, πηγετ]είζῦ. 
---πέντε πτύχας: Τα Σ481.--- ἤλασε 
Ἠϊετ: Ἠαίίε σεοβοηπι]εάεῦ, 269 
Β{16/8, 

2Τ1. τὰς δύο ἀἆῑθ 6ΙΠ6Π ΖΥΓθῖ: 
να]. ἕ 68, ἆατοἈ πε]οπεο ἆετ Ώρεετ 
βεάναησει γαχ. -- δύο δ) Ίο 
απάςτο. -- ἔνδοθι ααξ ει Ιππεῃ- 
βα1ζθ. 

215. τὴν δὲ μίαν: ἀἱο πι{{]ετο. 
-τῇ ῥ᾽ Ἡο 6Ώεηῃ. --- ἔσχετο, Ἠ1ε]ό 
βἶοα απ, Ὦ]1εὮῬ εὔθεσοκεῃ, πο Η 
248. --- Ὀρτίσεπς σεῦεπ ἀἱθ τοη 
Ατιβδζατο]Ὦ τνογψοτίθπεπ ΎΥ 6180 
269---2135 εἴπο τετ[ελ]{ο Βτκ]άταπς 

280 

ἄετ ὙΠοτίθ χρυσὸς γὰρ ἐρύπαχε 
968, ππαῖ] ἀοτί, ψίο ἀετ Ζαβαΐα 
δῶρα Θέοιο ππὰ ἀῑο Ρατα]]ε]εῦε]]ο 
Φ 166 ποῖσεηπ, πηδ χρυσός ἆεχ 
σαη76 ΒοΠμ]]ά σεπιεϊπῦ 180, ἀθπ β16] 
46τ Ἠϊομίει Ἀρειπααπρυο οἆετ Ίπι 
πιθροπῦ]ίοπεη απδ ἀοιά ρε[ετσί 
σεἀας]μῦ Ἠαρεη πια[ς: να]. 6 192 ἔ, 

218. Βχτείος Ηεπαϊείῖο -- ὦᾧ 1609. 
νρι. Η 949 {, 

οτ4---- Τ ο11. 966. Η 250. Ῥοις. 
οτῦ. ἄντυγ᾽ ὕπο πρώτην π8]θ 

ἆθπι γοτάθτβίθ6η, ᾱ. Ἱ. ἄα[δεχ- 
βὔοπ Ἠαπάε ἆἀθ5 Βοεπιάεβ. Ὑσι. 
Ζ 118. -- Λεπτότατος Ὦἱ8 βοός: ἀἱθ 
πας] αν Ρετιρῃετίθ Ζα ααὐίβπάεπάθ 
γοατάὕππαπς νγατάο ἀθάατοι ετ21ε]ῦ, 
ἀα[β ἀῑο Ώπτομππθβεογ ἄετ δει οἵη- 
απάθι σοπᾶμίοι Ἠδαίθ νοηπ απίδεη 
ηΒΟἩ Ίππθη απᾶᾷ ἀἱο βΦίᾶχκο ἆετ 
Μεία]]οοκεμ]άσο γοη ἀθτ ΜΙζΐε πιο] 
ἄθοπι ἘἨαπάο τα αἱπιβμ]οι αδ- 
ΏΒΗΠΠΘΗ. 

218 ἐαάλη, πο Ν 408, ποσ 816] 
ΦΠΙΒΑΊΊΠΙΘΏ, ἀποκίζο 516Η. 

2π9. δείσας 615ΒΟἨΤοΟοσΚ6Π. -- 
ἐγχείη Ὦἱ5 Γεμένη -- ὢ 608 {. ὑπὲρ 
νώτου τα ἱεμένη Πιπ{]1εσεπά. --- 
ἐνὶ γαίῃ τα ἔστη Ἱαπι Ζαπι ΒύΘ6ΠΕΠ, 
Ῥομτίς β16Ἡ αἵπ πο 4 ὅτά. 

980. διά παῦ ἕλε ΠΒΊΠΙ απβθί- 
αηάστ, Ζ61ΤΤ1/[5. --- κύκλους, 7 4 58, 
ὠμφοτέρους: Ῥεϊάς Ἠιαί[επ ἆθβ Βομ1]- 
465, ἀεπ ἄἈπ[βογδίοη απι Ἠαπᾶς παπά 
ἀεη πἈολμβί{ο]σεπάαῃ, 
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ἀσπίδος ἀμφιβρότης' ὁ δ᾽ ἀλευάμενος δόρυ μακρὸν 

ἔστη., κὰδ ὃδ᾽ ἄχος οἳ χύτο µυρίον ὀφθαλμοῖσιν, 

ταρβήσας, ὅ οἳ ἄγχι πάγη βέλος. αὐτὰρ ᾽άχιλλεὺς 
ἐμμεμαὼς ἐπόρουσεν, ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξύ. 

σµερδαλέα ἰάχων' ὁ δὲ χερμάδιον Λάβε χειρὶ 286 
Αἰνείας. μέγα ἔργον., ὃ οὐ δύο γ᾿ ἄνδρε φέροιεν, 
οἷοι νῦν βροτοί εὐσ᾽ ' ὁ δέ µιν ῥέα πάλλε καὶ οἷος. 
ἔνθα κεν «ἀὐνείας μὲν ἐπεσσύμενον βάλε πέτρω 
μμ] 

εἰ μὴ ἄρ᾽ 

αὐτίκα δ᾽ 

2 λ ) νά 

ἄορι Όυμον ἀπηύρα. 

ὀξὺ νόησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων. 

ἀθανάτοισι Δεοῖς μετὰ μῦδον ἔειπεν' 

ἢ κόρυθ᾽ ἠὲ σάκος., τό οἳ ἤρκεσε Λυγρὸν ὄλεὂθρον, 
τὸν δέ κε ΙΠηλεῖδης σχεδὸν 290 

»ῶ πόποι. ἦ µοι ἄχοο µεγαλήτορος «ἀὐνείαο, 
ὃς τάχα Πηλεῖωνι δαμεὶς ᾿ιδόσδε κώτεισιν., 
πειθόµενος µύθοισιν ᾽πόλλωνος ἑκάτοιο, 995 
νήπιος. οὐδέ τί οἳ χραισµήσει Λυγρὸν ὄλεὂρον. 

ἀλλὰ τί ἦ νῦν οὗτος ἀναίτιος ἄλγεα πάσχει, 
μὰψ ἕνεκ᾽ ἀλλοτρίων ἀχέων. κεχαρισµένα δ᾽ αἰεὶ 

981. ἀσπίδος ἀμφιβρότης -- Β 
999. 403. 

282. ἔστη ὉΠεῦΡ 8ἴεπεῖ, Μ1ε]{ 
εἶο]ι απ{τασ]{. -- κάδ πας χύτο, 
τοι Ῥεϊάθη αυλμᾶπσῖςσ ὀφθαλμοῖσιν, 
νο 1 49δ. Όατ σαηπει ἸΓεπάαπς 
ᾱ 9494 Ρ59Ι. τα Θ 124. 

288. ταρβήσας βοἩ]Ιε[εῦ απ ἔστη 
985 Απ, ἀα ἀετ 2ΨΙβΟΠεΠ Ῥειάεπ 
εἰολοπᾶο Φαΐ2 παχ ἀῑθ Ῥεδεπίαπς 
οἴπος Νομαπβαίπες Ἰαΐ. --- ὃ -- ὅτι. 

284. Βτείοει Ἡοαπιςαςῃμ - 445, 
2ηγεϊίθς -- Μ 190. 3 496. ὢ 116. 

285--28τ -- Ε 902-804. 
γ. 988-369. Άποας πΙτά 

4πτομ Ροβεῖάᾷοτ σετεῖτεῖ. 
288. ἐπεσσύμενον Ρἱ8 πέτρω -- 

11 411. 
989. τό οἳ ἤρκεσε, βἴειῦ ερεπ{α]]8 

ππΐζες ἆοτ Επππήτκαηπρ 468 νοτΏεΙ- 
βεμεπάειπ κεν: Ἠε]οιει 1λπι 
(α]]ετάΙπσε) αρσεπολμτί Ἰδΐία, 
Ἱπ εβεηβαί ἆασα 3290 θυμὸν 
ἀπηύρα. --- ἤρκεσε Ῥὶς ὄλεθρον -- 
Ζ 16. ὃ 992. Υρ]. Β 318. 

290. σχεδόν Ῥὶ5 ἀπηύρα -- ΠΠ 828. 
ὦῷ 1Τ9. σχεδόν: νρ]. 284. 

291. Ἐτείερ Ηοιη]κίΙοΙ -- 1’ 9τ4. 
Ἡ 919. 680. ϐ 91. 192. ἄρα 

2 

ερεῃ, σοταᾶς. ὀξὺ πι1ῦ 6ο ατέσπι 
ΒΙ1οχς. 

292. Ετεῖος ἨοπΙβίίοἨ -- µ 976, 
Ζυε]ίες: νσ]. 114. Θεοῖς, ἆθπ στίε- 
οπεπδιπάΠσμεῃ.--- μετὰ τα ἔειπεν. 
[Απμαπσ.] 

998. Εχείες Ἠεπ]βήο] --- φ 249. 
ἄχος 86. ἐστίν. 

994. Όα ΡοδεΙάοη 805 βασί µό- 
ριµον δέ οἵ ἐστ᾽ ἀλέασθαι, 5ο Ὦ6- 
{ἠτολΏζεῦ ες ἄεπ Ἐπίτι{ εἶπθς ὑπέρ- 
µορον: νρι. 29 {. 895. ᾧ 616. Ναντ 
ἀαάατο π]τὰ εἰπίσετππα[κεη πιοςῖ- 
νιετέ, ἀαίς Ῥοεοίάοι {ᾶν ἆθπ τους 
6εσεη ΑΕΠΙ] οἰπίτϊθί, --- ΖηαϊϊῖθΒ 
ἨειπΙεῦΙοἩ: να]. γ 410. 

396. ΥΕΙ. Β 8ἱδ. οὐδέ Ὀοστᾶπ- 
ἀεπά, οὐ η ῦ τι ΚΘΕΙΠΘΡΊΥΘΡΒ. --- 
Ἰθαισμήσει ΑΡΟΙοΠ. 

998. µόψ ομπο ἄταπά. --- ἔνεκ᾽ 
ἀλλοτρίων ἀχέων, απι ἔτθπιᾶθν 
Βεἰἤπιπιθτπίβθβο π]]]οπ, ἀῑθ 
1ἨΠ π]οΒί5 απσθμθη: σοπιθῖηῦ 166 ἀῑο 
Νοῦ, 1π ψε]ολο Βτίαπιοςβ ἀάτοἩ ἄθπ 
Κιίος νογεοίσί Τε υπ πποᾶιτο] ἆθς 
Ώαπάαπεν Άποας πἰομέ αππηθίείραχ 
Ῥομοβον γηιτὰ: νρ]. Ε 485 Ε. παπά 
Ζα Ν 400. --- πεχαρισµένα δ᾽ --- δί- 
δωσι ραναὐα]κὔκομθχ Κοποθββίνεαί7. 



20. ΙΛΙΑΔΟΣ . 49 

δῶρα θεοῖσι δίδωσι., τοὶ οπῳ εὐρὺν ἔχουσιν; 

ἀλλ᾽ ἄγεθ) ἡμεῖς πέρ µιν ὑπὲκ μα ἀγάγωμεν. 

µή πως καὶ Κρονίδης κεχολώσεται, α 

τόνδε κατακτείνῃ µόριμον δέ οἵ λα, ἀλέασθαι. 
ὄφρα μὴ ἄόπερμος γενεὴ καὶ ἄφαντος ὄληται 

4αρδάνου., ὃν Κρονίδης περὶ πάντων φίλατο παίδων, 
οἳ ἔθεν ἐξεγένοντο γυναικῶν τε Ὀνητάων. 
ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἤχθηρε Κρονίων' 

νῦν δὲ δὴ «Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει 
καὶ παίδων παῖδες., τοί χεν µετόπισθε γένωνται.« 

τὸν ὃ) ἠμείβετ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἡρη' 

υἐννοσίγαι., αὐτὸς σὺ μετὰ φρεσὶ σῇσι νόησον 
Αἰνείαν., ἤ κέν µιν ἑρύσσεαι ἡ κεν ἑάσεις 

[ΠΠηλεῖδη ᾽Αχιλῆι δαµήµεναι 
σα κ ν) .. / 2 / ο ἦ τοι μὲν γὰρ νῶι πολέας ὠμόσσαμεν ὄρκους 
πᾶσι μετ ἀθανάτοισιν, ἐγὼ καὶ Παλλὰς ᾽άθήνη, 
µή ποτ ἐπὶ Τρώεδσιν ἀλεξήσειν κακὺν ἦμαρ, 

900 

'κεν ᾽άχιλλεὺς 

9056 

510 

ἐσθλὺν ἐόντα.] 

916 

μηδ) ὁπότ᾽ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται 
δαιοµένη, δαίωσι ὃδ ἀρήιοι 

299. δώρα ᾱ. 1. ΟγΡέετ, --- τοὶ Ὦϊ8 
ἔχουσιν Ἰπ Πϊας παχ Ἠ]ετ α. Φ 267. 

800. Ἐτείος Ηεπιϊρο]μ.--- 119. ἡμεῖς 
περ ἴπι εσεηβαίζ ζα Αρο]]ο 296. 

801. Ὑβι. ὦ 644. µή πως καί, 
ἀαπι1{ π]οπῦ εἶπα ῥᾳτ, πίο ϐ 
510. Κ 101. --- πεχολώσεται Κου]. 
ΆΑος: Κτ. Ρι. 28, 6, δ. 

902, μόριμον Ώπτ Ἠΐθτ, Ξ- µόρσιμοεν. 
808. ὄφρα μή: Αὐείομὲ ει Μοῖτα. 

--- ἄσπερμος, πατ Ἠϊ6χ, ππᾶ ἄφαν- 
τος (σα 7, 60) ρτᾶ κ κα ἷν ζα ὄληται. 

806. Εγναεζεε ΗεπιΙβΏΙοἩ: νο]. Ε 657. 
806. ἤδη παππιεἩτς, Ἀπῄσεποπι- 

1ΠΘΏ 807 ἁπτοῃ νῦν δὲ δή: Ζα 4168ετ 
Ρατα[ακΒ!δοπεπ γετριπάπης νο]. ἤδη 
μέν --- νῦν δέ 8 98--100. ψ δ60--- 
854, -- ἤχθηρε Ἠαῦ Ηα[β σοέα [δέ 
6εσθηπ ἆαβ (οεοβμ]εοπί ος Ῥτία- 
1108, 50 ἀαίς 6χ 65 τειπ]ομίεη τν]: 
σβ]. Ιπάθβκεη 4 45 Β, 

307. Ζαπι 6εάαηκεη νρ]. ετσι]. 
Αεπ. ΠΠ, 9ἳ {. 

808. μεθόπισθε γένωνται: τσ. 
6 496. ὃ 414. 

909 -- Σ 9060. 
810. νόησον πας απΏοϊιριετῦεπα 

Ο)ῃ]εκί ἀἰνείαν, ἔ8ββο ἆθη ΑπθαΒ 
Ἠοππετβ Τ]ας ΤΙ. 8. 

υἷες ᾽χαιῶν.ά 

1π 48 Απρο: Κτ, Ῥι. 61, 6, 8, 
τη] ηβομ/{ο]ςεπάθς Πιάἰτθ]ςξου Τορ- 
Ῥεήταρο ἤ --- Π. 

811. ἐάσεις ρτεῖβσερεπ ν1]150. 
912. Ὑσ]. Χ 1Τ6. Ώεχ Ύετς {6Π]έ 

1π ἆεπ Ῥεθῦεπ Ἡαπάβομτιει παπά 
εοπείπ6 πατ εἰπσείήρί, πα ἐώσεις 
ἀπτο]Ἀ εἶπεα ΠπβπιΙνκοπεἰτακαοἨ σα 
γειτο[ρίάπάϊσεν. 

818. ὠμόσσαμεν: ἄανοπ παΙ[ς αἷθ 
τας εοπςῦ π]οἩῦς. --- πολέας ὅρκους 
τιε]{ασ]1α, αἶπ ἘΙά, ποῦεί ΖαΠ]- 
τεῖοΏο ΕΠάθεσζεπσεη απησετη{εη ΥΓ6Γ- 
4εη, πε Ο 968 Η. α 218, π]ο]λῦ υγ 
ἀετπο]ί{ε Ἐιάθ. 

814. πᾶσι μετ ἀθανάτοισιν, πθ 
4 61. Σ 866, αἱβο {αΙετ]ΠεἩ 1π ἀἆετ 
ἀδὐίεγνετεαπαπ]]αηπςσ: τσ]. 8. 8948. 

915-- 811 -- ῷ 3τ4--ὁτ6. 
816. ἐπί σα ἀλεξήσειν. 

Ἠεπιεβίο]Ὦ -- Ι 951. 
916. μηδέ απο] (56ε112Αϐ) πῖςο]ζ. 

-- δάηται δαιοµένη εἶπε απ{{α]]επάθ 
Ζπβαπιπιεπβζε]]απσ; ἀῑε Ηάπίαπρ 4ετ 
Ἐοτππεη 4εββε]ρεπ Ύ6ετρατηβ βο]] ἆθτ 
Ἠα[ε ἀει Ἠετο τια]θη. 

81Τ. δαίωσι δ᾽, οτκ]Ἀτεπάο Απδβ- 
{ἤἨχαπσ σα δαιοµένη. 

4 

Ζυτεῖίθς 



Β0 90. ΙΛΙΑΔΟΣ 1. 
. 

αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾿ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων. 
ρω 92 / 2/ / Δ 2 ὃν / 

βῆ ῥὁ᾽ ἴμεν ὤν τε µάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων. 

ἵξε δ᾽, θ) Αἰνείας ἠδ᾽ ὁ κλυτὸς ἦεν ᾽Αχιλλεύς. 920 

αὐτίκα τῷ μὲν ἔπειτα κατ ὀφθαλμῶν χέεν ἀχλὺν 
ΙΤηΛεἴδῃ ᾽άχιλῆι: ὁ δὲ µελίην ἐύχαλκον 
ἀσπίδος ἐξέρυσεν µεγαλήτορος «Αὐνείαο' 

καὶ τὴν μὲν προπάροιθε ποδῶν ᾿χιλῆος ἔθηκεν, 
Αἰνείαν δ᾽ ἔόσευεν ἀπὺ χθονὸς ὑψόσ) ἀείρας. 9256 

πολλὰς δὲ δτίχας ἠρώων. πολλὰς δὲ καὶ ἵππων 
Αἰνείας ὑπερᾶλτο 9εοῦ ἀπὺ χειρὸς ὀρούσας. 

ἵξε ὃδ᾽ ἐπ ἐσχατιὴν πολυάικος πολέµοιο. 
ἔνθα τε Καύκωνες πόλεμον µετα Δωρήσσοντο. 

τῷ δὲ μάλ’ ἐγγύθεν ἦλθε Ποσειδάων ἐνοσίχθων. 950 

καί µιν φωώνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

»4ἰνεία. τίς σ᾽ ὧδε 9εῶν ἀτέοντα κελεύει 
ἀντία ΙΠηλεῖωνος ὑπερθύμοιο µάχεσδαι. 

ὃς σεῦ ἅμα κρείσσων καὶ φίλτερος ἀθανάτοισιν: 

ἀλλ᾽ ἀναχωρῆσαι, ὅτε κεν συµβλήεαι αὐτῶ. 995 

μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόµον ᾿ἄιδος εἰδαφύχκῃαι. 
αὐτὰρ ἐπεί κ᾿ ᾽άχιλεὺς Βάνατον καὶ πότµμον ἐπίσπῃ. 

918 --ν 159. Ἐτείες Ηεπιϊκιῖοι-- 
ᾧ δ7τ. Ὁ 161 υπά ἵπ ἀετ 04.: σα 
ο 99. 

510 «ΜΕ ΗΡΠ. 
990. ὁ χλυτός: ἆθτ Πετγοτπεβρεπᾶθ 

Ατικε] νο ἆεπι Αἀά]εκάν πίε ἆ 
291. 69θ. κ 456. 906. 

821. Ζαπι 2νγεϊίεη Ἡ επῃ]»ς{σλ νρ]. 
Έ 696. Π 844. χ 88. 

922. ὁ δέ ῬοεεϊάοἨ. [Απῃαπσ.] 
929. Ναομ 279 Ε Παῦ 51οἈ ΑοΠ1]]8 

Ῥρεετ ἵπ ἀεπ Ἠχάροάεπ εἰησεΏομτῖ, 
πβεμάεπι ϱτ ἀπτοἈ Άπεας᾽ ΒομΙ]ά 
ἨππάιτομσοείαἨτεη 16. Ὠαί5 ἆἀοαν 
Βομ]]ά Ζαρ]αῖοἩ ταῖς ἆετ Ἠαηζθ6 8π 
4 επ Ῥοάεπ σε]ιε/δεί καὶ, Καππ αἩς ἆθτ 
ἀοτί οσεμεπεπ ΤΏατεύε]]αηπς π]ολί 
εΠΙΠΟΠΙΠΙΕΠ Ἰγθτάεπ. Ὠεχ βἶομ ἆατ- 
αἩπ5 οισευεπάο Ἰάετβρταςὴ Καπ 
αὖεχ π]εμί ἀπτο] ἀϊο τοῦ Απρζατος 
ρεπο]]ίο Απβεο]οαϊάπηπσ νοη 922 --- 
894 Ἠεεοῖθῖσί νοετάεπ, ἂπ ΑολΙ]]5 
ἨΜοτίο 8546 ἆάῑδ Ἠϊοι Ενζιλ]{ε Υο- 
ΒΠΡΒΕΊἴΖΕΠ. 

820. ἔσσενενβαιζίεΙπβεἈπττρ, 

παῦ Ίμπι εἶπει Ῥομπαπς, ἀαίς ετ 
ἀαβΙπ Βοᾳ. -- ἀπὸ Ὀϊς ἀείρας: νᾳ]. 
Φ 9τὅ απᾶ Κ 466. 

821. ἀπὸ χειρὸς ὀρούσας: νᾳ]. Ν 
506 -- ΙΠ 615, πο ϐϱ8 τοπ ἀ4ετ σε- 
εοπ]ειπάθτίεη Ίαηζθ αἰομῖ; Ἠϊ6τ: 
ηπομάεπι ϱτ απ8β ἆετ Ἠαπᾶ ἆεβ 
Κοἴίεε {οτίσεβοσεπ παχ, ἀἱθ 1η 
82ὔ Ἱπ 4ἱ6 Ἠδμε σεποβεπ Ἠαῦῖο. 

898. πολυάικος πολέμοιο-ξ 4 166. 
Λ 814. 

999, Καύκωνες: νοι. Κ 4909. --- 
πόλεμον µέτα ἵπ 4αβ Κτιεσερεθᾶπι- 
πηθ] Ἠ1παῖη, πη]ῇ Φωρήσσοντο, 3186 
Ν 801, ο] ἵπ ἄθπ ΚαπιρΈ το- 
ραῦο: τα 2 101. 

889. ὧδε Ζᾳ ἀτέοντα: 416868, πχ 
Ἠϊα6ς, πηξ Βγηϊζθβῖβ Ζα Ίθβθι, ᾶδ α 
σης 180: τετρ]επᾶεῦ, {ο]]κἄΊνη. 

995 Ξ- 88. 
85δ. Βγείεβ ΗεπιϊκΏῖομ: γε]. Έ 10Π. 
986. καί 681. -- ὑπὲρ μµοῖραν: 

νρ]. 902. 
881. Ζηγαῖϊίθβ Ἡοπι]δ[ίοὰ -- Β δδ9, 

Ο 4950. 



20. ΙΛΙΑΔΟΣ ΎΥ. δι 

Ἀαρσήσας δὴ ἔπειτα μετὰ πρώτοισι µάχεσθαι" 

οὐ μὲν γάρ τίς σ) ἄλλος ᾿χαιῶν ἐξεναρίξει.« 
ὧς εἰπὼν Λίπεν αὐτόθ', ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα. 940 

αἶψα δ) ἔπειτ ᾽άχιλῆος ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν σκέδασ᾽ ἀχλὺν 
Βεσπεσίην' ὁ ὃδ᾽ ἔπειτα μέγ᾽ ἔξιδεν ὀφθαλμοῖσιν, 
ὀχθήσας ὃ) ἄρα εἶπε πρὸς ὃν µεγαλήτορα Βυμόν' 

μῶ πόποι, ᾖ µέγα θαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι: 

ἔγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὶ γθονός. οὐδέ τι φῶτα 9456 

Λεύσσω. τῷ ἐφέηκα κατακτάµεναι µενεαίνωῶν. 

ἡ δα καὶ Αὐνείας φίλος ἀθανάτοισι δεοῖσιν 

Πεν: ἀτάρ µιν ἔφην μὰψ αὔτως εὐχετάασθαι. 

ἐρρέτω" οὔ οἳ θυμὺς ἐμεῦ ἔτι πειρηθῆναι 
2/ ει -- / 2 2 / πο ὃς καὶ νῦν φύγεν ἄσμενος ἐκ Βανάτοιο. 

γε δὴ «{αναοῖσι φιλοπτολέμοισι κελεύσας ἀλλ᾽ 

960 

τῶν ζλλων Τρώων πειρήσοµαι ἀντίος ἐλθών." 

ἦ καὶ ἐπὶ στίχας ἆλτο, κέλευε δὲ φωτὶ ἑκάστω: 
μμήκέτι νῦν ο. ἑκὰς ἕἔστατε., δῖοι ᾽ἄχαιοί. 

ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἀνὴρ ἄντ ἀνδρὸς ἴτω, µεμάτω δὲ µάχεσθαι. 966 

ἀργαλέον δὲ µοί ἐστι, καὶ ἰφδίμω περ ἐόντι, 

τοσσούσὸ’ ἀνθρώπους ἐφέπειν καὶ πᾶσι µάχεσθαι 
οὐδέ κ’ ἄρης, ὃς περ Δεὺς ἅμ 

898. Ζψεῖζες Ηεπιβ{]οἨἩ --- Ε 656. 
840. Ἐτείες ΗεπΙκΙοἩ: νρ]. 0218, 

ΣΜεῖΙθβΞϱ ὄ9ο, νο]. ζ απ. 
849. ἔξιδεν κτὲ. πιασ Ἠίθς: βοηΏααία 

στοί5 ἨετατἉβ (απ5 ἀθπι Κορίθ) πα1ῦ 
ἄεπ Απσθηπ, πηαοΏίθ στοίβα Απσεῃ. 
Ώετ Ζπεαία ἆθξ Ότσαπς Ὀεπεϊολποί ἀῑθ 
Τπασ]καῖί 85 Ῥεβδοπάστς 6πεγσΙβοἩ. 

9451. -- ὦ 551 Ὑρ]. Τα 4 408 
ππᾶ Ν 99. 

845. τόδε Ἠϊηνγεϊεεηά: Ἠ16τ. 
846. καταμτάµεναι µενεαίνων --- 

Τ 95τ9. Ε 456. ᾧ 140. 1Τ0. Υ 449. 
841. ἦ ῥα παῖῦ ἠεν: πα Γ 188 υπὰ 

Ρ 142. Ζγεῖτες Ηεπη]α[ῖοἩ -ᾱ- κ 2. 
948, ἔφην 19Ἠ ἀαςλῖθ. -- μὰψ 

αὔτως, πῖεπ 111, πι 50 1π 4θΠ 
Τας Ν1πΘ1Π. 

949. ἐρρέτω, πίο ε 199. Ι 87τ, 
8ο πιας ϱτ αμήν ΓαΏτεη, Κο” 
οββεῖνει ἹπιρεταίΙν, Αικάταο]ς ἀθε 
Ὀπψη]]εης. -- θυμός πας ἔσσεται: 
τρ]. Ν Ττ5. 

860. ὥσμενος ἐκ Θανάτοιο: νρ]. 

βροτος, οὐδέ κ᾿ ᾽άθήνη 

ι 68. ἄσμενος ἵπ ἆεγ Π]αβ πα Ἠϊθτ 
ππᾶά 108, ΒΙπη: 6 Καππ 1οἨ 
ΒαίΏ, 4.5 ον οηίτοπηπθη 160, 16ΐ τηῖῦ 
6επαιετ Νού επἰχοππεη. 

9ύ9. Ὑσι. Κ 408 ιπᾶ Τ Το. 
πειρήσοµαι Ιπᾶ. Ἐπῦ., πε ἕ 196. 

Υ. 968--580. Αολ111 αππᾶᾷ ἨἩε]- 
ἴοιτ ετπιππίετη ἀἷο6 1]ητίσεῃ; 
ΑΡρο]ιο Ἀᾶ8]{ Ἰοϊπίοτοη τνοπι 
Καπιρί τη] { 19πθπα Ζατῆ ο]. 

968. ἐπὶ στίχας ἆλτο: τα]. ἐπε- 
πωλεῖτο στίχας (σα 1196), κἰϊτπιζα 
η ἆθῃπ Ἠείπεη Ἠϊῃπ. -- Ζπεῖϊίθρ 
Ἡοπιίρβομ -- Ν 3580. [Δδη]μαπς.] 

954. ἑκὰς ἕστατε: νρ]. Ν 968 
ἐκὰς ἱστάμενος πολεμίζειν. Ῥ ὃτδ. 

966 -- Μ 410. Ὑπ]. απο] Ρ 365 
παπά Π 620. 

86π. τοσσούσδε βονίε]ο ἄα, ππ]ε 
πηῖτ Ἠϊθτ σεσεπϊροχαίθμεῃ. --- ἐφέ- 
πειν, Ῥθσεμεῃ, ἁπτο]βύᾶττιθη. 

958. οὐδέ ταῖῦ Ἂρης β610Αὐ Ατος 
π1ο]ῦ, ταῖς θήνη αποἩἨ Αἰπεπε 

4 Ἡ 



52 90. ΙΑΙΑΔΟΣ Υ. 

τοσσῆσδ᾽ ὑσμίνης ἐφέποι στόµα καὶ πονέοιτο' 
ἀλλ᾽ ὕσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε 300 

καὶ σθένει, οὔ µέ τί φηµι µεθησέµεν. οὐδ' ἠβαιόν. 
ἀλλὰ µάλα στιχὺς εἶμι διαµπερές, οὐδέ τιν᾿ οἴω 
Τρώων χαιρήσειν., ὃς τις σχεδὸν ἔγχεος ἔλδῃ. 

ὧς φάτ᾽ ἐποτρύνων' Τρώεσσι δὲ φαίδιµος Ἕκτωρ 
κἔκλεθ᾽ ὁμοκλήσας, φάτο ὃδ) ἴμμεναι ἄντ᾽ ᾽άχιλῆος" 966 

»Τρῶες ὑπέρθυμοι. μὴ δείδιτε Πηλεῖωνα. 

καί κεν ἐγὼν ἐπέεσσι καὶ ἀθανάτοισι µαχοίμµην΄ 

ἔγχεὶ δ᾽ ἀργαλέον., ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσιν. 
οὐδ᾽ Αχιλεὺρ πάντεσσι τέλος ως ἐπιθήσει. 
ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μρσσηκή κολούει. 910 

τῷ δ᾽ σα. ἀντίος εἶμι, καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν. 
εὖ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, μένος ὃ) αἴθωνι σιδήρω.« 

ὡς φάτ ἐποτρύνων. οἳ δ᾽ ἀντίοι ἔγχε᾽ ἄειραν 
Τρῶες: τῶν δ᾽ ἄμυδις µίχθη μένος. ὥρτο δ᾽ ἀνυτή. 

πἸο]ζ. --- Θεὸς ἄμβροτος, πο Χ 9. 
460. ὦ 445. 
8569. ὑσμίνης στόµα: τα Τ' 818. 

-- ἐφέποι, Πίο 951, τσ]. 4 496. 
-- παὶ πονέοιτο οπῦβρτοσπεπᾶ ἄεπι 
καὶ, πᾶσι μµάχεσθαι ὁ50τ, 1586 αἩη 
ἐφέποι ραταζαδο] ΒΏρᾳϱΒοἩ]οκβοπ 
αἱ Ῥεββπαιπιεπᾶεχ Ζτεαϊπ -- πονού- 
µενος. 

861. καὶ σθένει, ἄῑε Ἐϊσεπβομα(ς 
νετραππάεη πηῇζ ἆεπ ἀΠεάετη, ν1θ 
8. 156. --- οὐ πιξ τι ΚΕΙΠΕΒΊΕΡΡ. 
---µε ἴχοίρ ἀεβεείρεηπ Βπρ]εκῦς ἵη 
φηµί: τα Ν 269. 

8625. µάλα τα διαμπερές ππᾶ ἆα- 
τοη αὐμᾶπσίς στιχός, νθ ποςς 4 
459. -- οὐδέ τιν οἵω νρ]. Ρ 109 -- 
6 ποτ. 

964. Ἐτεῦερ Ἠεπιϊείῖο] --- 8τ85. 
449, 

868. ὁμοχκλήσας, αἵπ γετείᾶτ]κζες 
φωνήσας, πηαεμάᾶθπι 6 παῦ ἀεβο]ταῖ 
ἀῑο Βήπηπιο ετποβθεη Ἠαΐζ, πι1ό 
Ἰατπΐοατ Β{1Τ1116. --- Φώτο ὃ) ρ8τα- 
{ακαβομεν Νεροπαπιβίαπᾶ: ετ τεχ- 
Ἠ16Γ8. 1ηπ βοἶπογ Ἠοθάᾶς 571. 

366. Ετρίορ ΗεππΙβίΙοὴ -- Ζ 111. 
1 ο55. 4 564. Ρ 276. 

96Π. καί σα ἐγών αποἩ 16Ἡ, ψ]θ 
ΑοΜΗ1,. Ώα8 ἄαπσε 186 πα Βαίεμαπας 
απ{ Αμ] ἨΓοτία 960 -- 965 ρεραρί: 
ης ὙἨοτεη Ζα βἰταιίεπ 186 είπε 

Κπαπεῖ, ας Χαππ ΙεἨ 6Ώεπεο ραῦ, 
Ία 16η Κὔππίο 1ππ ἀατῖη νιε]]εο]ῦ 
ποςἩ ΠῬετρ]ιείεη. ---Ζπγεῖϊτθς Ἡοπα]ςῦ,: 
νε]. Ἐ 680. 

808. ἐπεὶ ἤ Εἱ8 εἶσιν -- Κ ὅ5τ. 
π 89. 999, να]. ὦ 964. 

869. οὐδ᾽ η. απο] ΑοΠΙΠ π1ο]Ἠ, 
Αππεπάππσ ἆθ8 ἵπ 968 ου λα]έοπθη 
αἸ]σεπιεῖπεη θάαπκεηπς “ρταμ]επάς 
ἨΜοτία πα]τ σα πιασετ 1860 βεἩππετ” 
ααξ ἄεπ Ῥεβοπάθτεηπ Ἐα]]. --- τέλος 
Ρ]8 ἐπιθήσει: νσ]. Τ' 107. 

9το. τελέει, π]θ κολούει, π8ς] 
ἄεπτοι Επσ. ἐπιθήσει Ῥταθβοπίία: ϐϱ5 
Ἠεαῦ πο] εἶπ Βρτιομπγοτῦ ογ. -- 
µεσσηγύ Ἱππι]ζζεη, ππῖκοπεηπ ἀθὲ 
Απκηηπάϊσαπσ παπά ἄος Ετίή]]αης, 
ααξ Ἠα]ρεπ Ἰ/ασθ. -- πολούει 
νοταζὔπιπιθ] {, Ἱπάσπι ϱς ϱ5 πὶοηί 
σα”. ας εἠπτί, Ὀτισ]λ{ αὉ. 

8τΙ. πυρὶ χεῖρας ἔοικεν ᾱ. Ἱ. Ατπιθ 
Ἠαῦ πο Ἐπετ, ἀἱθ 41168, γγαβ ΙΠΠεΕΠ 
παλε]κοπιτηί, 6χίαβεεη απᾶ γετγη]ο]- 
ἴεη. 

9τ9. εἰὖ Ὀϊ ἔοικε: βο]ομα Ἰεάςχ- 
Ἠο]απρεηπ σαπσετ ἨΓεπάπηπρεη τες 
ΒΙΟἨ πασ πουν Χ 121. ὉΦ 641: 
Ὦ 618. μένος --- σιδήρω: νβὶ. Ἡ τττ 
μένος σιδήρεον. Χ δ8ῦτ σιδήρεος 
θυμός. 

9τ5. ἔγχε᾽ ἄειραν, νῖθ ποσο] 6424, 
874, τῶν δ᾽ τον Ὀειάσπ Ῥατίθίθη. 



90. ΙΛΙΑΔΟΣ Υ, ϱὃ 

καὶ τότ᾽ ἄρ) Ἕκτορα εἶπε παραστὰς Φοῖβος ᾽Απόλλων' 316 
»"Έκτορ, µηκέτι πάµπαν ᾽Αχιλλῆι προμάχιξε, 
ἀλλὰ κατὰ πΛληθύν τε καὶ ἐκ φΛοίσβοιο δέδεξο, 
µή πώς σ) ἠὲ βάΛῃ ἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψῃ." 

ὧς ἔφαθ', Ἕκτωρ ὃ᾽ αὖτις ἐδύσετο οὐλαμὸὺν ἀνδρῶν 
ταρβήσδας, ὅτ ἄκουσδε Θεοῦ ὕπα φωνήσαντος. 980 

ἐν δ) ᾽άχιλεὺς  Τρώεόσσι 8όρε, φρεσὶν εἰμένος ἀλκήν, 
σµερδαλέα ἰάχων' πρῶτον δ) ἔλεν Ἰφιτίωνα 
ἐσθλὸν Ὀτρυντεΐδην, πολέων ἡγήτορα Λλαῶν, 
ὃν νύμφη τέκε νηὶς Ὀτρυντῆι πτολιπόρθῳ 
Τμώλῳω ὕπο νιφόεντι, Ὕδης ἐν πίονι δήµω᾽ 886 

τὸν ὃ᾽ θὺς μεμαῶτα βάΛ᾽ ἔγχεὶ δῖος ᾽άχιλλεὺς 
µέσσην κὰκ κεφαλήν ἡ δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη. 
δούπήσεν δὲ πεσών., ὃ δ ἐπεύξατο δῖος ᾽άχιλλεύς" 

υκεῖσαι, Ὀτρυντεΐδη, πάντων ἐκπαγλότατ ἀνδρῶν' 

ἐνθάδε τοι Θάνατος, γενεὴ δέ τού ἐστ᾽ ἐπὶ Λίμνῃ 990 

Γυγαίῃ., ὅθι τοι τέμενος πατρώιόν ἐστιν, 

Ὕλλῳ ἐπ] ουύομεν καὶ Ἕρμω ο, 
ὧς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τὸν δὲ σκότος ὕσσε κάλυψεν. 

--- ἄμυδις µίχθη μένος: να]. 4 441 
σύν ᾧ ̓ ἔβαλον --- μένε᾽ -ἀνδρῶν, 0510 
αὐτοσχεδίῃ μῖξαι χεῖράς τε μένος 
τε. --- ώρτο δ) ἀνυτή -- Μ δτπ. 0 
912. 

815. Ἔκτορα αὈλᾶπρίσ νου εἶπε: 
Κτ͵ 1. 46, Ῥν 1ν πα ΙΜ θ0. 

916. µηκέτι πάμπαν ἀπτοΆββ 
πΊσμ{ πιΘΏΣ. 

8ΤΠ. κατὰ πληθύν απᾶ ἐκ φλοί- 
σβοιο Ὀεσεϊομπεῦ ἀἱθ τοη ΗεΚίου πι 
6ερευραίζ Ζα προμάχιζε 910 εἴππι- 
πεηπιεπάθ Ῥζε]]πησ: 1η ἆθεπι στο(ΒεἩ 
Ἠππαίεη παπά τοπ ἆθεπι εαεἴὔπιτηει 
(ἆαι 5ο] ἀτάπσεπᾶεπ Κἄπιρίει) 8118. 
--- δέδεξο, {8886 1Π8 Απρο. 

918. βάΛῃ απβ 4ετ Ἐετηθ. --- σχε- 
δὸν ἄορι τύψῃ, νγίθ 469. 

οτο. οὐλαμὸν ἀνδρῶν: τα 118. 
380. ὅ τ᾽ --- ὅτι τε, 61] να]. 255. 

--- Δεοῦ Ὠϊ8 φωνήσαντος Ἕ- Ἡ 18α. 
Κ 512. ὦ 559ὔὅ. 

γ. 981--418. ΑοΠΙ1] ετ]εσί 
ν]ιοτ Έτους, πα]εἴσῆ ἆεπ Ετία- 
πιπ]Ἱάθη ΡΟΙ4ΟΣΟΝ. 

981. εἰμένος ἁλκὴν, βοηπεῦ ἐπιει- 
μένος ἆ. [Απιαηρ.] 

882. Ἰφιτίωνα: Ἐ ὕἨτοτ ἆετ Μᾶο- 
ηΕΤ: σα Β 864. 

984. νύμφη νηΐς, πὶο Ζ 35, νρ]. 
Ζα Β 866: ἀἱο Ἀγπιρῃο ἆθδ αγρᾶ- 
Ίβομαπ θες: 990 {, 

886. Ὕδης πνιτάῬ τοὮ ἆθα Α]ΐθ 
Αιξ Βατάθερ σεἀεπ{εῦ. --- ἐν πίονι 
δήµο --- Π 43Ί. 614 ππᾶ 04. δήµῳ 
σας, Παπάσουϊοῦ, 

986. Ἐτείεβ Ἠεπιϊβί]ο] -- ϐΘ 118. 
4 96. Υβι. Χ 949. 884. 

98η -- Η 412. 

888. Ὑσ]. 4 449. Ν ὃτδ. 

989. πεῖσαι Απβταῖ: 4α Ι1οσςί 
ια ππΠ. -- πάντων Ὀϊς ἀνδρῶν -- 
4 146. Σ 1Τ0, παὸ Ῥϊδετετ ἘΒ6- 
71εμαπσ απ Μθίπο 1εσό ετ[ο]ρῦε 
Νιεάετ]ασο (κεῖσαι). 

890. Ὁίππ ἆ4ε5 ερεηβαίσες: ἆα 
Ῥϊβῦ ἔθτη ἀ4ετ Ἠείπιαί σε{α]]εῃ. 

892. Ώετ Ύετρ ρἱεὈῦ ἀῑδ πᾶπετθ 
Βοεπιπππηρ Ζα ὅθι: ἆετ Ηγ1ος 6τ- 
σ1ε[Β6 βἶοῖ ἵπ ἆθῃπ ΗΘΙΠΙΟΒ. 

898. Ἐνγαίει Ἡοπιϊείοη--ξ 44585 απᾶ 
βοπεῦ, Ζη6Ιἴεβ -- 4 461 ππᾶ βοπεῦ, 



64 90. ΙΛΙΑΔΟΣ Υ. . 

τὸν μὲν ᾽χαιῶν ἵπποι ἐπισσώτροις δατέοντο 
πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ' ὁ δ ἐπ αὐτῷ «4ημολέοντα, 896 
ἐσθλὸν ἀλεξητῆρα μάχης, ᾽ἀντήνορος υἱόν, 
νύξε κατὰ κρόταφον., κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου. 
οὐδ᾽ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ δι αὐτῆς 
αἰχμὴ ἱεμένη ῥῇξ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ 

ἔνδον ἅπας πεπάλακτο" δάµασσε δέ µιν μεμαῶτα. 400 
Ἱπποδάμαντα δ᾽ ἔπειτα καθ᾽ ἵππων ἀίξαντα 
πρόσθεν ἔθεν φεύγοντα µετάφρενον οὕτασε δουρύ: 

αὐτὰρ ὁ δυμὸν ἄισθε καὶ ἤρυγεν. ὡς ὅτε ταῦρος 
ἤρυγεν ἑλκόμενος Ελικώνιον ἀμφὶ ἄνακτα. 
κούρων ἑλκόντων' γάνυται δέ τε τοῖς ἐνοσίχθων' 

ὧς ἄρα τόν γ) ἐρυγόντα Λίπ᾽ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ: 
αὐτὰρ ὁ βῆ σὺν δουρὶ μετ ἀντίθεον Πολύδωρον 
Πριαμίδην. τὸν ὃ) οὔ τι πατὴρ εἴασκε µάχεσδαι, 

οὔνεκά οἳ μετὰ παισὶ νεώτατος ἔσκε γόνοιο, 

καί οὗ φίλτατος ἔδκε. πόδεσσι δὲ πάντας ἐνύκα' 410 

δὴ τότε νηπιέῃσι, ποδῶν ἀρετὴν ἀναφαίνων, 

894. ἵπποι ἄ86βΡ8ηΏΠ6. ΙπάθΒ 
160 Ἠ]εχ τοη εἶπαι α)]σεπιεῖπεη Ύετ- 
{οίσαπσ, Ῥαῖ ἆει ἀἱε Αεπᾶετ αῑθ 
Ύγασεηπ Ὀθρίίεσεηι μαδίεν, π]γαεπά 
εὔπας απρεἀειῖεῖ. - ἐπισσώτροις: 
Ε’ τοῦ. --- δατέοντο Ζ6ΕΥΠΙ8ΙΠΙ{ΘΕΠΗ. 

896. πρώτῃ ἐν ὑσμύίη -- ο 840, 
Ιῃπ 4ετ νοταάετείθῃ. -- ἐπ᾽ αὐτῷ, 
π8ςἩ 1Ἠπα: νσ]. πρῶτον 982. 
996. ἀλεξητῆρα πατ Ἠ1ετ. --- 4ν- 

τήνορος: τα ΙΓ 148. 
997--400 -- Μ 185--. 186, πιῦ σε- 

πΊησοη Ψοτάπάεταησεη. 
400 -- 4 98. 
401 -- 4 499. Ἄπεῖίες ΗεπιΙβΏοἩ 

-- 7 982. ἀίξαντα Απίεεθάςεπβ Ζα 
φεύγοντα: 6Υ γα πο] νοπι Ἰλ/ασθἩ 
Ρ6βρτιηρ6η, πο] ες ἀ4ἴ6βεηπ π]Πί 
ΤΑΒΟἩ σεηασ ἨὙθπάεη Κοπηῖθ. 

405 -- Ε) 6. 
408. θυμὸν ἄϊσθε καὶ ἤρυγεν, 

να]. Π 468 ἔβραχε θυμὸν ἀίσθων 
παπά Ο 265: Ῥεϊάε Ἡαπά]απσεη βἶπά 
Ρ]εϊομχεῖὰᾳ, νβΙ. 406. --- "ὡς ὅτε 
πο θΙηπ]Φ]. --- Ῥιο Αοτὶκί{οτπι 
ἤρυγε πχ Ἠ16τ. 

404. Ἑλικώνιον, Ῥοβοϊάοη 50 Ῥ6- 
παηηῦ νου Ελίκη: 7α Β τό απᾷ 
πηΐεχ ἀἴθβεπι Ἀππιθη Απο Υοη ἆεπ 

ΓοΠΙ6ΥΠ Ῥ6ι ΜΥΚαΙε τετεαμτέ: Ηετοά. 
1, 148. -- ἀμφὶ ἄναχτα ᾱ. Ἱ. ππι 
ἄεπ Α]ίαν 4εξ (οΐΐθ». 

4056. πούρων ἑλκόντων επ. ανμαι, 
Ζαχ πᾶΠετεη Ἠχ]κ]άταπα τοη ἑλκό- 
µενος: 7α 917. --- τοῖς Μαβδο. κού- 
ροις, 8Ο{6ΥΠ ἀἴθεδο ἀαὈθαῖ 1μτο Ἐταβς 
ππᾶ εβεβιεκμεμκειό σεΐσεῃ: τρ. 
Ν 6τ1 1. Ῥετ ἀοῖῦ ν]νᾶ Ῥεῖπι Ορΐ6τ 
βεσεηπᾶ τας Εεάαο]ί. 

406. ὡς τα ἐρυγόντα. --- Ζπεἴξθρ 
Ἠεπα]δεῇ Ξῆ- µ 414. 

407. αὐταρ ὁ βῆ -- Ε 849. 4 101 
ππᾶά εοποῦ. 

408. οὔ τι εἴασκε: νβ]. Β 889, σι]6 
γοπ ἄετ {ὔμετεπ Ζαἵς Ῥί9 σα ᾽άθπι 
4πτοη ἄας σορεηρᾶὔσ]εημο δὴ τότε 
411 Ὀοεζεϊομπείεη ΖεΙυραηκίε: Παϊία 
η]θ ΖασθῦΏεπ πο]]θῃ. 

409. Ὑγόνοιο Υοη ἆετ ἈΝαςμ- 
Κοπιπιεηρβο]λα 6, ἄεπ. ρατα(., Κο]- 
]ε]κ1ν ῬεστίΠ Ρᾷχ ἀῑο ΝΕΠΚΟΠΙΠΙΘΗ. 

410. Ζπεϊοβ ἨἩοπικίίοα: να]. Ὁ 
Τ6θ6. ἐνίκα, πατ ἄὈεγ]οςσθῃ. 

411. δὴ τότε γΟοἨ ἀθπι Ζεθραπκίθ 
ἆοτ Ετσϊπ]απρ. -- ἀναφαίνων ἵπ- 
ἆθπι 6ϱΥ 5βθπεῃπ Ἰ4β86η πο]]ίο, 
αἱ θΦοὸς πολεμιστής (Ε ὅτι), ἆοι 
ΥΗΦΕἩ ρεσοπ ἆοπ Γοαϊπά αἰπευϊτπαῦ 
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Θὔνε διὰ προμόχων, εἴως φίλον ὤλεσε Δυμόν. 
τὸν βάλε µέσσον ἄκοντι ποδάρκης δῖος ᾽άχιλλεύς, 
νῶτα παραΐσσοντος. ὅθδι ζωστῆρος ὀχῆες 
χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο δώρηήδ᾽ 

ἀντικρὺς δὲ διέσχε παρ ὀμφαλὸν ἔγχεος αὐχμή, 
γνὺξ δ᾽ ἔριπ᾽ οἰμώξας. νεφέλη δέ µιν ἀμφεκάλυψεν 

κυανέη, προτὶ οὗ δ) ἔλαβ᾽ ἔντερα χερσὶ Λιασθείς. 
Ἕκτωρ δ᾽ ὧς ἐνόησε κασίγνητον Πολύδωρον 

ἔντερα χερσὶν ἔχοντα Λιαζόμενον προτὶ γαύῃ, 
κάρ ῥά οἳ ὀφθαλμῶν κέχυτ᾽ ὀχλύς' οὐδ) 
δηρὸν ἑκὰς στρωφᾶσθ᾽, ἀλλ’ ἀντίος ἠλδ᾽ ᾽αχιλῆι 
ὀξὺ δόρυ κραδάων, φΛογὶ εἴπελος. 
ὡς εἶδ᾽, ὧς ἀνέπαλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα' 
ἐγγὺς ἀνήρ. ὃς ἐμόν γε μάλιστ ἐδεμάσόατο θυμόν ΣΥ ηρ. μον γε α μόν, 

4156 

420 

ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἔτλη 

αὐτὰρ ᾽άχιλλεὺς 

4556 
[ος ο Α 2/ / ο 292 ἍἊ 2 Δ ὕς µοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον' οὐδ' ἂν ἔτι δὴν 

ἀλλήλους πτώσσοιµεν ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας.' 

πηπᾶά 6ΏΘΠΒο τβξοἩ βἶοὰμ σατᾶσ]κσα- 
ΖΊ6Ἠθη νγδῖ{Β. 

419 -- 4 849. Υρι. Ε 960. 
419. Ἐτεῦες Ἠεπιεί]ομ --- 486. 
414. νῶτα ηβΟἩ τὸν ἄει Ὀθεοι- 

ἄθτο Τει] ππά ἆαταῃ 1986 αΠΒΟΠ]16- 
[βεπὰ ἄετ παμεζα αὐεο]αίο «εῃ. 
παραΐσσοντος πᾶλπτεπὰ ϱχ Υοἵ- 
ἄρετδολοί[ς ἀἶῑαοεθ Ῥουπῃ οἰαϊζ ας 
σα οιψατεπάεηπ απΓ τόν ΏθποσεπθἨ 
Άοο. παραΐσσοντα 180 ἀατο]μ ἀαδ Γα- 
σπκολεπίτείεη τοη νῶτα γεταπ]α[εί 
ππᾶ σιερῦ ἀἴθεεπι Μοπιεπῦ οἶπθ 
εε]ρείάπάίσετο Βεάεπίαπα: Ζα 5 36. 
ὃ 646. --- ὅθι --- ὀχῆες -- 4 1895. 

416 -- 4 158, πο ἀῑε Ετκ]άταπα 
Ζα τεχσ]είεπεη 190. 

416. Ἑτείες Ηαπιϊκ{]οἩ: Ε 100. 4 
958. ἀντικρύς σε]ιὂτί ταῖῦ ἄοτ Ῥτᾶρο- 
ΦΙ410Ἡ 1Π διέσχε 6ης ΖΠ8ΑΊΠΊΠΊΘΗ. --- 
ἔγχεος αἰχμή πε Π δ156. 

411. Ὑσ]. Ε 68 παπά τα Ε 909. 
418. προτὶ οἳ --- ἔλαβε νο. ὦ 

50Τ {, τος σθοσεη 5ἷο] εἶπ, ποσ η 
βίο], πππ ἄαβ νῦ]]σο Ηεινοτ/α]]επ 
ἄετ ΕΠπσογεῖάθ Ζα τετηάετη: νρ]. 
ἆ 596. -- δὲ απ ἀτιίατ Βίθ]Ι6, γε] 
ἀἱθ Ῥείάεη ετείεπ Ἠοιζε εης 7Ζι- 
βαπππιεησεΠμὂτεη. --- Λιασθείς, πῖθ 
Ο 548, πΙηπβΙη]κοπἆ. 

Υ.419---464. Ἡακίονχ πι Καπιρέ 

πτιΙξ ΑοἈ11], γοη ΑΡρο]]ο 5σο- 
ταῦ(εῦ. 

419. Ἐτφίες ἨοεπιϊθδίοΙι -- 4 284. 
ο 120. 

490. ἔχοντα Ἱδ επι {ο]σεπάθη 
Λιαζόμενον αἱ ΝεὈεπαπιείαπᾶ απ{ετ- 
σεοτάἀπεῖῦ. Γ[Ἀπμαπᾳ. | 

491. κάρ Ρ]ς ἀχλύς: ναι. Π 544. 
-- οὐδ) Ὀϊ5 ἔτλη -- Χ 196. ὃ 716, 
ϱτ γετποσοπίο ϱ5 π]Ιοπί ΤΠ ΘΊ 
ἄρεν βΊολ πα ϱοψΙππθη: Ὀἷ5 ἆ8- 
Ἠϊπ Ἠαΐίθ εχ 5ο] ἆαθπι ἀεὈοίθ Αρο]]ος 
8τῦ Β. σε(ῆσι. 

499. δηρὸν απᾶ ἆαβ Ἐτεαπεπία- 
Έναπι στρωφᾶσθαι πεϊεηπεη Ηεζκ- 
ἴοις Ὀπσεαα]ά. 

428. Ἠχτείορ Ἡοαπιϊρδιοα -- Ν 688. 
--- φλογὶ εὔκελος: πα Ν 99. 

494. ὡς -- ὡς: τα Τ 16. --- ὦν- 
ἔπαλτο βρταηπςσ ΘΠ1ΡΟΣ; ΥΟΣ 1ηηἨ6- 
τ6γ Έπτεσπης. --- καὶ Ὦἱβ ηὔδα -- 
Ν 619. Ρ 58τ. ὢ 188. 

45ὔ. ἐγγὺς ἀνήρ --- Ἐ 110. --- ἐσ- 
ἐμάσσατο Δυμόν -- Ῥ 564. 

426. Ἐτείθος Ηεπι]β[ίοΙ: να]. Φ 96. 
ὃς: ἆει πποῖῖθ Λε]αὔἱνεαῦ” εγκ]ᾶτί 
4επ ετοζεῃ. --- τετιµένον τοἩπ ΠΠ]Γ. 
---οὐδ᾽ ἄν παῖξ ΟΡρ0. πτώσσοιµεν ΥΟΠ 
4εχ αἴοπετεπ Βππατίαηπς, 7α Ἀρει- 
Βαίζεπ ἆπτομ Επαταπι. 

491. πτώσσω Ἱπ ἀετ Πϊας πχ Ἠϊ6ς 
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ἦ καὶ ὑπόδρα ἰδὼν προσεφώνεεν Ἔκτορα δῖον: 
μάσσον ἴθ', ὥς κεν Δᾶσσον ὀλέθρου πείραθ᾽ ἵκηαι.α 

τὸν δ᾽ οὐ ταρβήσας προσέφη κορυθαίολος "Έκτωρ" 490 

Πηλεΐῖδη, μὴ δή μ ἐπέεσσί γε νηπύτιον ὥς 
ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς 

ἠμὲν κερτοµίας ἠδ αἴδυλα µυθήσασθαι. 
οἶδα δ᾽., ὅτι σὺ μὲν ἐσθλός, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων' 
ἀλλ᾽ ᾗ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται. 
αἴ κέ σε χειρότερός περ ἑὼν ἀπὸ Θυμὸὺν ἕλωμαι 

δουρὺ βαλών. ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὸν βέλος ὀξὺ πάροιθεν.ά 
ο κα Δ 3 Δ ”.. / ος) , ᾖ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προῖει δορύ΄ καὶ τό γ᾿ ᾽άθήνη 

πνοιῇ ᾽Αχιλλῆος πάλιν ἔτραπε κυδαλίμοιο, 

ἧκα µάλα ψύξασα" τὸ ὃ) ἂψ ἴκεθ᾽ Ἕκτορα δῖον, 
αὐτοῦ δὲ προπάροιθε ποδῶν πέσεν. αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς 
ἐμμεμαὼς ἐπόρουσε, κατακτάµεναι µενεαίνων, 

σμερδαλέα ἰάχων' τὸν δ᾽ ἐξήρπαξεν ᾽Απόλλων 
ῥεῖα μάΛλ᾽ ὥς τε Δεός, ἐκάλυψε δ᾽ 

τρὶς μὲν ἔπειτ ἐπόρουσε ποδάρκης δῖος ᾽Αχιλλεὺς 
ἔγχεῖ χαλκείω, τρὶς δ᾽ ἠέρα τύψε βαθεῖαν. 
ἀλλ) ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίµονι ἶσος. 

ἐταπα]ῖν, τνβ. χ 804. --- ἀνὰ πτο- 
Λέμοιο γεφύρας -- 6 8978. ὔδ6δ. 4 160: 
2αι 4 9τ1. 

429 -5- 7 1459. 
450 Ξ- Ε 286. 4 988. 
491--458 -- 200--905. Ἠτετ 1δί 

4πτο]Ἀ ΑοβΙ]]ς ὙΓοτίο 429 στ βο]οΏες 
Ετψιάεταησ Κεῖη τοομίετ ΑπΙα{8 σε- 
Ρεῦεῃ. 

484. ἐσθλός απᾶ χείρων Υγοη ἀεχ 
Ἐτιερετίεομεπ ΤΠομαρΚαῖθ. -- πολὺ 
χείρων 5ο. εἰμί: νσ]. ὢ 108. 485 απᾶ 
βοπδῦ. Ὀἱο ἸλΛοτίο αἶπᾶ οτπβῦ]Ιο] 
σεπιεῖηῦ. 

496 Ξ- Ρ 514. α 261. 400. π 129. 
ταῦτα Ἠ]ε6τ Ιπ Ῥεζασ απ[ 48 Εο]- 
σεπἀο. 

496. αἴ κε οὗ π]ολί οἶνα. --- 
ἀπὸ θυμὸν ἕλωμαι: νρβι. Ἐ 015. 
ἔ 4050. 

48Τ. δουρὶ βαλών -- 4 144. 991. 
ὀξὺ πάροιθεν 5οπατῖ Απ ἆἀ46ετ 
Φρ1076, 5ο ἀαἱ5 68 ἀεπ Τοὰ Ώπίπρθη 
Καπη: τε]. 4 990--395 κωφὸν γὰρ 
βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. 

4855 

440 

ἄρ᾽ ἠέρι πολΛῇ. 
446 

ᾖ τ) ἄλλως ὑπ ἐμεῖο, παὶ εἴ κ᾿ 
ὀλίγον περ ἐπαύρῃ, ὀξὺ βέλος πέ- 
Ίεται καὶ ἀκήριον ἄνδρα τίθησιν. 
ΡΙεΥΓεπάπης 5ομα]πί βρσϊομγγὂχ{]σ]ι. 

458. Ῥοη56 ΒοΠΠε[δ6 ἀϊθεοτ Ὑεχβ 
(αα Τ. 906) πηῖθ δολιχόσκιον ἔγχος 
ασ δόρυ μτὲ. 

489. πάλιν ἔτραπε ταῖῦ αΡ]. επ. 
χιλλήος, πιο ὅ 198, τρ]. η 148. 

440. ἦκα µάλα φύξασα (ωας Ἠ1εχ) 
πᾶλετο Απκζημσαπα Υοη πνοιῃ. --- 
ἂψ ἴκεθ) Καπι σζαγῦοκ σα, η8ο]ι- 
ἄαπι ἆαθτ Ῥρθεγ Ρἱ8 πα]θ ἄθπι ΑολἩ!]] 
Ρεβορεπ πατ, ἀἆεπῃπ Αίπεπεο Ιδῦ 1π 
ἄθαβεη Νάμα βἴεπεπά σα ἀεπκεῃ. 

441. Ετεύεν Ηεπβίος -- πι 944, 
νρ]. Π Τ45. αὐτοῦ Αὰάν. 4α9ο]Όςῦ. 

445, Υρὶ. ΕἘ 496. Ἐτείος Ἡσπιι- 
βΜΙο -- 284, 7ηαϊῦοι: σα 846. 

445. Ἐτείον Ἠεπα]βίοὰ: Ε 805 
απ βοηβέ, Ζψοἶζθς: νρ]. ΙΓ’ 980. 

444 -- ΙΤ 981. 
446-448. Ὑρ]. Ε 496---499. 
446. βαθεῖαν, Πίο Φ π. ιν 144, 

ἀϊσολέ, να]. 444 πολλῇ. 



90. ΙΑΙΑΔΟΣ Υ. ΡΤ 

δεινὰ ὃδ᾽ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
υὲξ αὖ νῦν ἔφυγερ θάνατον, κύον᾽ ἦ τέ τοι ἄγχι 
ἦλθε κακόν᾿ νῦν αὗτέ 6) ἐρύδατο Φοῖβος ᾽Απόλλων, 460 
ᾧ µέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων. 

ἦ θήν σ) ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, 
εὖ πού τις καὶ ἐμοί γε θεῶν ἐπιτάρροθός ἐστιν. 

νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείδομαι, ὃν κε κιχείω.« 

ὡς εἰπὼν «4ρύοπ᾽ οὗτα κατ αὐχένα µέόσον ἄκοντι' 4656 

ἤριπε δὲ προπάροιθε ποδῶν. ὁ δὲ τὸν μὲν ἔασεν, 
«4ημοῦχον δὲ Φιλητορίδην ἠύν τε µέγαν τε 

κὰγ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακε. τὸν μὲν ἔπειτα 
οὐτάζων ξίφεῖ µεγάλω ἐξαίνυτο δυμόν' 

αὐτὰρ ὃ «4αόγονον καὶ «4άρδανον, υἱἷε Βίαντος. 460 

ἄμφω ἐφορμηθεὶς ἐξ ἵππων ὧσε χαμᾶζε, 
τὸν μὲν δουρὶ βαλών, τὸν δὲ σχεδὸὺν ἄορι τύψας. 
Τρῶα δ᾽ ᾽αλαστορίδην --- ὁ μὲν ἀντίος ἤλυθε γούνων. 
εὖ πώς εὑ πεφίδοιτο Λλαβὼν καὶ ζωὺὸν ἀφείη 
μηδὲ κατακτείνειεν ὁμηλικίην ἐλεήσας. 4056 

νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾖδη. ὃ οὐ πείδεσθαι ἔμελλεν' 
οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ) ἀγανόφρων, 

449---454 -- 1 962--56π. 
Υ. ἀὔὔ---489. ἸΓεϊίθτο Τπαΐθη 

ΑοΏ111Α. 
466. Ζνεϊζες ΗεπιϊδβίοἩ: νρ]. χ 328. 
456. Ἐπβίθρ Ἠεπι]β]ο]ι -- Π 819. 
458. κὰγ 338 κατ το: γ. -- ἠρύ- 

καχε Ἠ1ε]ῦ πατῦο], γετβϊπἀετθο 
1η πποῖζετ Ζα ἨΙ6επεη. --- τόν, σα- 
πᾶσο]μεῦ τοη οὐτάζων αὐμηπαία, 16 
Απο σα ἐξαίνυτο ᾖα ἀθπ]θῃ. 

409. ἐξαίνυτο Θυμόν -- Ε 1556. 
948. ἆἄ ὅδι. 

461. ἄμφω, ἀἱο Ὀεϊάεη σεπαπηἴθη 
πβοπάτιο]κμοη  /αεαπιπιεη{αςεεπά, 
νγεῖ] βἷθ απιῖ 6ἴπθπα αρεπ Μἰαπάθη, 
16 αὈλᾶπσϊς τοπ ώσε. ἐφορμηθ είς 
β{θί {ῆτ β1ο]. ---- Ζπειῖθς ΗεπιϊβθΙιο: 
τρ. 4 1489. 

462. Ζνγεινει Ηεπι]δβίοᾗ: νρ]. 8978. 
468. Τρῶα δ᾽ ᾽Αλαστορίδην: ἄθτ 

πας ἆθπι ΟΡ]εκίό Ῥοσοπποπθ Ραΐσ 
νη]τᾶ εχαῦ 469 πηθ ἀεπ Ἡγοτίεν ὁ 
δὲ φασγάνῳ οὗὖτα καθ ἧπαρ σα 
Ἐπάε σεβάὮτί; σπγΙβοηεπ Ὀοιάς Τε]]ε 
ἀτᾶπσύ 8ἱοἩ ΙερμαΓε οἶπο Βολμ]]άθ- 
ταησ ἆἀ99 τετσεβ]ῖοπει Ὑετβασῇς, 

πγε]οπεη ἄετ Βεάτο]μίθ πιαοδέ ΑοΠΙ]]8 
ΜΠΠειᾶ σα 6ιτεσεη (4689---406), 8ο- 
πήθ 6ἶπο ἆαταπ σεκπΏρ[ε εγπρα- 
{πίβο]ιθ Ῥεἰταοβίαπα 465 Γιο]πίαθτς 
(466 Ῥ]8 ἐμμεμαώς 468), πονλιξ α1θ 
Ἠππίμ]αηπρς Ἱπ 4εν Ὑψοτίθη ὁ μὲν 
ἥπτετο 468 πα ἀντίος --- γούνων 
4608 {. πυτᾶο]κ]κοἈτί. --- γούνων τα 
ἀντίος ᾖλυθε, 6 Ἰκαπι επίρεσει 
βείπεη Κπίεεη ἆᾱ. 1. 6ς Ἴκαπι απ 1η 
Ζα, ἍἼπι Αεἶπθ Κπὶθ 7α ἩΠΙ{ΒΡΑΘΗ, 
ζα 1εἴσίετεπι Κοπιπιζ 69 αὖεχ πΙςἩῖ, 
γα]. 408 ἥπτετο. [Αημαπα. 

464. εἴ πως παὶΏ Ορίαζῖν γαπςο]ι- 
βαΐ7 1πι ΑΠΒΟΗΙΗΙΒ 8η ἀντίος ἤλυθε 
γούνων. --- Λαβών ππο]λάᾶθπι 6 
1Ἠη σ6εΓΒηΏΡΕΏ ΡΕΏΟΊΠΙΠΙΘΊΗ ἸᾶΜίο. 

466 --- Υ 146, ετρῦθβ Ἠεπη]αῦ, απο] 
Β 98. ὁ --- ὅτι. --- οὐ ἵη πασ]μάτῆᾶς]- 
Ἰομετ Ἀύε]]απσ 1πι αδσεηραίᾳ σα 
Β6ἴπεπι Ἴλαπβοπο (464 {): πι 
ηΙοΏ{ίθη. 

401. γλυκύθυμορι ΏἩτ Ἠ16Υ, πεΙοἩ- 
Ἀθχσ1ρ. -- ἀγανόφρων πας Ἠ]ετ, 
ἀοοῖι ἀγανοφροσύνη ο τπτ, απ Γὲ- 
πι Ἡ 01 6. 



ρ8 90. ΙΛΙΑΔΟΣ Υ, 

3 ἀλλὰ μάλ᾽ ἐμμεμαώς. ὁ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων 
ἱέμενος Λίσσεσθ’. ὁ δὲ φασγάνω οὗτα καθ’ ἧπαρ" 
ἐκ δέ οἳ ἧπαρ ὕλισθεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ αὐτοῦ 
κόλπον ἐνέπλησεν' τὸν δὲ σκότος ὕσσε κάλυψεν 
Θυμοῦ δευόµενον. ὃ δὲ Μούλιον οὗτα παραστὰς 

αἰχμὴ χαλκείη. ὁ δ᾽ ᾽άγήνορος υἱὸν Ἔχεκλον 
µέσσην κὰκ κεφαλὴν ξίφει ἤλασε κωπήεντι, 

πᾶν δ᾽ ὑπεδερμάνθη ξίφος αἵματι' τὸν δὲ κατ 
ἔλλαβε πορφύρεος Θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 

ἀγκῶνος., τῇ τόν γε φίλης διὰ χειρὸς ἔπειρεν 

4τ0 

δουρὶ κατ οὖς' εἶθαρ δὲ δι οὕατος ἠλθ᾽ ἑτέροιο 

4τ5ὅ 

᾽. ὅσσε 

«4ευκαλίωνα δ᾽ ἔπειθ). ἵνα τε ξυνέχουσι τένοντες 

480 αὐχμῇ χαλκεύῃ’ ὃ δέ µιν µένε χεῖρα βαρυνθείς. 
πρόσθ᾽ ὁρόων Βάνατον. ὃὁ δὲ φασγάνω αὐχένα θείνας 
τῇῆλ᾽ αὐτῇ πήληκι κάρη βάλε' μυελὸς αὖτε 
σφονδυλίων ἔκπαλθ᾽, ὁ δ᾽ ἐπὶ χθονὶ κεῖτο τανυσθείς. 
αὐτὰρ ὁ βῆ ῥ) ἰέναι μετ ἀμύμονα Πείρεω υἱὸν 
Ῥίγμον, ὃς ἐκ Θρήκης ἐριβώλακος εἰληλούθειν" 4856 

τὸν βάλε µέσσον ἄκοντι, πάγη δ ἐν νηδύι χαλκός, 

ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων. ὁ δ᾽ ᾽άρηίθουν θεράποντα, 
κ ϱ/ / / 2 / Δ 

ἂψ ἵππους στρέψαντα. µετάφρενον ὀξέι δουρὶ 

νύξ’. ἀπὸ δ᾽ ἅρματος ὧσε' κυκήθησαν δέ οἳ ἵπποι. 

468. ἐμμεμαώς Ἠϊει αἷς Ἐϊσει- 
βοπα[{ρινοτί: Ιεϊάεπβδοπα {11ο 
Ἠοίί]σ, ἆα]ετ π]Ιομῦ σεπεὶσύ ααΓ 
Βϊΐεη Ζζα Ἠδτεῃ. --- ἤπτετο Ἱπιρί. 
4ε εοπαίω. 

469. [έμενος β1οἩ απβοΏ]οκαπἀ. 
4Τ0. κατ᾽ αὐτοῦ νοη βε]Ώίσετ 

(οῦοτ) ἹεταὮ, πιο ἆαζα σα ἆεῃ- 
Κεηάσθπι Ὑετραπι ἀετ Βεψεριηρ: 
ῥέον. 

412. θυμοῦ δευόµενον, νὶθ 1994. 
415. Ἐτείος Ἠεπιϊβήοῃ -- Π 419, 

ΖΥΓ6106Β: να]. Π 955. 
4π6. 4ΤΤ -- ΙΙ 95858. 994, 

4πτ αποἩ -- Ε 88. 
418. ξυνέχουσι, νο 416. 
419. τῇ ἆα πἰτηπηί ἵνα τε απΤ, νγ]θ 

τόν γε ἀάβ ΟΡ]ε]κῦ {ευκαλίωνα. -- 
χειρός ΑτΤ1ῃ. 
481.πρόσθενοχ β16Ἠ.Τοτ ΑυΡεη, 

80Ο ηἩχ Ἠϊεχ πας ὁρώω. 

482. αὐτῇ πήληνι, νβ]. Ἐ 498: σα 
Θ 94. 

485. σφογδυλίων πατ Ἠϊετ. --- 
ἔππαλθ᾽ παχ Ἠ1εχ, βρτ]εΖίθ Ἱετ- 
38. --- πετο τανυσθείς -- Ν 9995. 
11 4956. 

484. αὐτάρ ὈΙ8 μετ -- ΚΤδ. ὅ 
206. Πείρεω: Β 844 Παι[δί αἶηπ ἴπτα- 
Ἰϊεεπετ Ε"ητετ Πείροος, πθ]εμετ ἄ 
ὅοτ ΠΒ. σεἰδίαεί νη]τά. 

486. Αγγεῖίος Ἠεπι]είΙοὮ  Ε 44. 
Ρ ὁσ50. 

486. Ἐτείει Ἠσαπιαίοα -- 418, 
7Υ6ῖτος: να]. 4 698. 

48τ. Ἐχτείεβ ἩἨεπιϊβαοα -«-- Ε 4Τ 
ππᾶ βοπεῖ, --- θερώποντα ἀ4επΊασεπ- 
Ίοπ]κετ ἀθς Ἠ]ίστποβ. 

488. Βτείθς ΗοπιϊβίΙςο]: νο]. Ν 996, 
7Υο1ίθ8 -- ΙΙ 806. 

489. πυκήθησαν δέ οτκ]ᾶτί, ἆα[β 
ος, οὔποβ] οτ Ῥεταιίβ ἆθπ Ίλασεπ 
σοποεπἀεῦ Ἠαίΐα, πῖολῦ οπίγαπη. 



90. ΤΛΙΑΔΟΣ Υ, ρ9 

ὡς δ᾽ ἀναμαιμάει βαθέ ἄγκεα Δεσπιδαὲς πῦρ 490 

οὔρεος ἀζαλέοιο, βαθεῖα δὲ καίεται ὕλη, 

πάντῃ τε κλονέων ἄνεμος 

ὡς ὅ γε πάντῃ θῦνε σὺν 
κτεινομένους ἐφέπων' ῥέε 
ὧς ὃδ᾽ ὅτε τις ζεύξῃ βόας 

φλόγα εἰλυφάξει, 

ἔγχεῖ δαίµονι ἴδος 
δ᾽ αἵματι γαῖα µέλαινα. 
ἄρσενας εὐρυμετώπους 496 

τριβέμεναι κρῖ Λευκὺν ἐυκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ, 
ῥίμφα τε Λέπτ᾽ ἐγένοντο βοῶν ὑπὺ πόσσ ἐριμύκων. 

ὧς ὑπ) ᾽4χιλλῆος μεγαθύμου µώνυχες ἵπποι 

στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ 
νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ 

ἱππείων ὁπλέων σι Σεν ο. 3 ἃς ἄρ᾽ ἀφ 
αἵ τ) ἀπ ἐπισσώτρων. 

ἀσπίδας' αἵματι δ᾽ 
ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον, 
ῥαθάμιγγες ἔβαλλον 

ὁ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσθαι 

ἄξων 

500 

Πηλεΐδης, Λύθρω δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. 

Υ. 490-- 608. ΑοἨ1]]16 τετ]ηθθ- 
τεπάο Καπιρεπαϊ; 4ο Ε]αοπί 
4οχ Ττοςτ. 

490. ἀναμαιμάει πα Ἠ]6υ, ἆπτο]- 
τος, ΤάἨτί γγῶθεπὰ 4ατο], [ΑπΗ,] 

491, οὔρεος αἵη πα]ἀροπαοῄςεπεβ 
ερίχρο, ἆθπετ ἀξαλέοιο: να. 4 494 
δρῦς ἀζαλέας. -- βαθεῖα Ῥτο]ερ- 
{15ο] -ρτᾶάϊκααν: τες Ἠϊπεῖη, 
π]ο]Ἡῦ Ώ]ο[β απι Ἠαπάθ. Ώα8 ἄαπ7ζε 
160 θἵη ΡαναἴακβΙβοπες Ἐο]σεραίᾖ. 

499. εἰλυφάζει παχ Ἠ]6ς, ἆοομ 
τα]. εἰλυφόων 4 156. 

494, πτεινομένους ἐφέπων β16 

ἀατο]λαίϊτπιεπά, πᾶμτεπα βἷθ 
σεϊδίεῦ παχᾶθη, πᾶπι]Ιοὰ γοῦ 
1Ἠπ1, εἶπο βε]έδαπα ππρβεδοβ]οκία͵ Α11β- 
ἀτσ η γγεῖςο ρίαζ: κτείνων ἐφέπων, 
νβ]. 4 1ΤΤ τοὺς -- ἔφεπε -- ἆπο- 
πτείνων. -- Ἄψεῖιεν Ηεπιβίίο]α --- 
Ο π15. 

496. τριβέμεναι παπι ΕπβΖζ4ἴτε- 
ἴθα, 7 ἀτεβο]εη, ΒιΏ]. βόας. --- 
ἐυκτιμένῃ ἐν ἁλωῇ Ξ-- ὦ τπτ. ὦ 3206, 
Ἠϊες ἀἱο θππο ἵπι ἐτθίθη Ῥε]άο. 
Απ ἀῑεεογ πατάς ἆας ἀεἰτεῖάς α18- 
σοφελΏσίεί απά Ζαπι ΑπβάτεβδοπεἩ 
ἀθβεε]Όοια Ἠππάετ ἸΠπαϊηρείτιεΏεη. 

Ττεῖοαν αι/κετῃα]ὸ ἄετ Τεππο 5ἴθ- 
παπά ὕγιεραπ αἱθ Τΐ6το απ, ἀαί8 εἷθ 
ἵπ Ἐταῖαο Πθταπι]είοη απᾷ 8ο τό 
4επ Ἡιίεη ἀἱο Κὔτπει απβ ἀ4επ Ηα]- 
ΠΊΘΗΏ πεταπείταίεν. 

491. λέπτ᾽ ἐγένοντο, Βαδ]. ἀῑε 66- 
εἰαπιρίθεη Ἐτπεπίκότχπετ, παχάςη 
απβσθ65δομᾶ]6, απθ ἄεπ ΄λμτοι σθ- 
πεῦεη. Ῥεσ Βαΐπ 16 π8βοςὮ ἆθπι 
τοη ὡς δ᾽ ὅτε αὈλάπρίσει Κοπ]απ]κ- 
ῑν αἱ εἶπ ϱδἱείιπάίσετ Ζ2αραΐσ 
ἀπτο]Ὦ τε 4ΠσθβοΒ]οβδεη: τα Ε ὅ99. 

498. Ἐποίς Ἠεπιϊδῖον -- ὦ 16. 
ὑπ᾽ ᾽Αχιλλῆος ἆ. 1. απσεἰτίερεπ τοη 
Αοβ]]. 

499-609 -- 4 554-- ὔ9π. 
609. πῦδος ἀρέσθαι πι Ύ618- 

βοΏ]τα(5, πε ΛΜ 407. Ρ 285τ. 419. 
ᾧ 543, 696. χ 258. 

δ03 --- 4169. σι. 7968. ΏίεβεΒ 
ΖΥγεϊζο (ε]ο]ηῖς (495 --- 608), Ἰπ 
πε]ομεπι ΑολΙ] αἱς Ψ/ασεπκᾶπαρίετ 
σοάαοῦ τὰ, εμέ Ίπι Ν1άεταρταςῖ 
ταῖς ἀ.6τ γοιμοιρεΒοπάθ Ενζᾶμ]απα, 
πίθ τηῖδ ἄεπι Απίαησ ος {ο]σεπάεη 
θβαπσθα, πο Αοἰί]] Ζα Επί ἸΚάτι- 
Ῥέεπᾶά ἀατσεεβε]] 19ύ. 



6ο 9ἱ, ΙΛΙΑΔΟΣ ἆ,. 

ΙΔΛΙΑΔΟΣ ὁ, 

Μάχη παραποτάµιος. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πόρον ἶξον ἐυρρεῖος ποταμοῖο, 
ἈῬάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς. 

ἔνθα διατµήξας τοὺς μὲν πεδίονδε δίωκεν 
πρὸς πόλιν. ᾗ περ ᾽άχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο 
ἥματι τῷ προτέρω, ὅτ ἐμαίνετο φαίδιµος Έκτωρ' ὄ 
τῇ ὁ) οἵ γε προχέοντο πεφυζότες, ἠέρα ὃδ᾽ Ἡρη 
πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν' ἡμίσεες δὲ 

ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύρροον ἀργυροδίνην. 

ἐν δ) ἔπεσον µεγάλω πατάγω., βράχε ὃδ᾽ αἰπὰ ῥέεθρα. 
ὄχθαι δ᾽ ἀμφὶ περὶ μεγάλ᾽ ἴαχον' οὗ δ) ἀλαλητῷ 10 
ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα, ἑλισσόμενοι περὶ δίνας. 
ὡς δ᾽ ὅθ) ὑπὺ ῥιπῆς πυρὺς ἀκρίδες ἠερέθονται 

Φ. 

Ῥιε ΒοἩ]α ολ απι 115986 5οΠ]- 
ἀθτί ἴπι αηταϊζῦε]ρατεη ΑπβοΗΙα(5 απ 
ἄεπ τοτπετρεβεπάεη «εεαπσ 7η- 
πᾶςλαῦ ἀἱο Τηαΐεη Αοβῖ]]ς 1π παπά 
Απ ἄεπι ὈΚαπιαπάτο ππά 86Π6ηΠ 
Καπιρέ πῦ ἄεπι Εἰα[εσοίς ςε]ο»ῦ. 
Απ΄ ἀἴ6βδεπ 180 ἆαπη αἀῑε Απιδζημταησ 
ἄετῖη Υ νοτηετεϊθείεπ αδ{θετεσβ]ασμό 
σεκπᾶρει. Ώεηπ Βομ]αίδ πιαομῦ ἀἱθ 
Βομι]άεταπς 4ει Εἰπεπό ἆαετ Έτους 
Ίηπ ἀῑα Βύααῦ ππά ἀθτ Βεπιάμαηρεῃ 
ΑΡο]]οβ ἆῑε ἀτοπεπᾶς Εήππαμπιθ ἀθτ 
Φίαάῦ πα τετμϊπάετη. 

Ὕ, 1--5δ. ΑΟΠΙΙ] πιοτάεί ἀῑθ 
Ιπ ἆεπ ὈΚαπιαπάτος σεῖῦτίεῦε- 
πθεν {]ἤολίῖσεη του. 

1. 2 -- 459. 494. ὸ 695. 098. 
[ΑπΙ.] 

8. Ἐτείας ἨοπιΙβ]οἨ -- Υ 991. τοὺς 
µέν, ερεπβαί” ἡμίσεες δέ π. --- 
δίωκεν ἴτιθῦὮ, ]αρίθ γοχ 816Ἡ Μεγ. 

--- 7 41. η περ ᾱ. Ἱ. ααξ ἄεπα 
Ἠαιρίπερεα, ἆετ ἀπτοἨῃ ἀἱο Ἐθεπθ 
σαν Ξί8αῦ {ήμε ία: νσδ]. 4 166 Π. 

6. τῷ προτέρω ἆθπι νοτπετρβεµεη- 
ἀἄθπ, ἆθπι ἀτίδεη Βομ]αοἩίίαρο, ἀθθ- 
βεπ Βομι]άθταπρ πα 4 Ῥεσϊπηῦ, --- 
ἐμαίνετο: ΥΡΙ. Ι 258 8. 

6. τῇ -- προχέοντο Ξ- Ο 860, ἀα- 

τη]ῦ τὰ η8ςΝ ἆθπι Βε]αὔνεαῦᾳ ᾗ 
--- προτέρῳ ἄει Βαΐπ τοὺς μὲν --- 
δίωπεν 90 ΒαΙσΘΠΟΠΙΠΙΕΠ, ἁαί[ς οἳ 
ἀπτοὮ γέ ἴπι Εεσεπεαίᾳ α Αχαιοί 
Ῥείοπῦ απᾶὰ πεφυξότες (πα Ι 3) 1π 
8οποπον Ε]ασμί ἆθπι ἀτυξόμενοι 
επἰαρτεσπεπὰ ΠΙηζασε{ᾶσί 196. 

7. πίτνα Ιπαρί. ἄετ ϱ]εϊομσειίσοι 
άαπετηά επ Ἠαπά]απα, ρατα]]α] ἆθπι 
προχέοντο. --- πρόσθε τοτη, τοτ 
ἆθη ΕΠεμοεπάεη. ἐρυκέμεν, ππα αἷς 
τοπ ἆετ Ε]ποπί σατᾶςεκσαπα]ζεῃ. 

8. εἰλεῦντο γοηπ ΑοΠΙ1, ἆςτ βἱο] 
τοη ἆαιτ Ὑετίοίσαπσ ἆοτ ἤρετ ἀῑρ 
Ἐιατίῦ ἄ6σαπσαπεπ αἱευα]ά σα ἄθπεῃ 
Ζατᾶςκσενγεπαεί Ίαβεῃ τηπ{ς, γγε]οῖιθ 
4ο Επτί ποςα πὶομῦ Παίίεπ ἤρετ- 
βοἨτγεϊίεηπ ἸΟππεη. βαθύρροον 
ϱοηϱ0 Βεϊπνοτί ἆθβ ΟἸεθπος, 

9. Ὑρο]. 98Τ. αἰπὰ ῥέεθρα, πἹίθ 
ϐ 3569, ἀἱο Ιάπ ἀαπιπεϊτζθπάρη, 
τε][δεπὰ βομπε]]επ ΕἸαίεῃ. 

10. ἀμφὶ περί Ζα Ῥεϊάεπ αϊζθῃ 
Πησβιπη. --- οἱ δ᾽ ἁλαλητῷ 5. ΤΠ τ8, 

Τ1, ἔννεον --- ἐνένεον παχ Ἠϊθς. 
-- ἔνθα καὶ ἔνθα Ἠϊη παπά ος, 
ογ]κ]ᾶτο ἀπτο] ἑλισσόμενοι περὶ δί- 
νας, να]. 4 δΙτ, παπισαγγ]τοο]{ ἵπ 
4θπ Βέτα ἆθ]ῃ θγατη, 

19. ὑπὸ ῥιπῆς, πὶοθ Ο 171, τον 
ἆθοπι Ἠε[ίϊίσεπ Απάταηπς {ἆθ8 

ο. - 
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φευγέµεναι ποταμόνδε᾽ τὺ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ 
ὄρμενον ἐξαίφνης., ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ’ ὕδωρ' 
ὡς ὑπ ᾽χιλλῆος Ἀάνθου βαθυδινήεντος 16 
πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν. 

αὐτὰρ ὁ διογενὴς δόρυ μὲν Λίπεν αὐτοῦ ἐπ ὄχδῃ 
πεκλιμένον µυρίχῃσιν, ὁ δ) ἔσθορε δαίµονι ἴσος 
φάσγανον οἷον ἔχων, κακὰ δὲ φρεσὶ µήδετο ἔργα, 
τύπτε ὃδ᾽ ἐπιστροφάδην' τῶν δὲ στόνος ὥρνυτ᾽ ἀεικὴς 390 
ἄορι Θεινομένων., ἐρυθαίνετο δ αἵματι ὕδωρ. 
ὡς ὃδ᾽ ὑπὸ δελφῖνος µεγακήτεος ὐχθύες ἄλλοι 

φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος ἐυόρμου. 

δειδιότες' µάλα γάρ τε κατεσθίει, ὕν κε Λλάβῃσιν᾿ 

ὧς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα 2 

πτῶσσον ὑπὸ κρηµνούς. ὃ ὃδ᾽ ἐπεὶ κάµε χεῖρας ἐναίρων. 

ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα Λέξατο κούρους 

ποινὴν Πατρόκλοιο ἸΜενοιτιάδαο ΒΔανόντος. 

τοὺς ἐξῆγε Βύραξε τεθηπότας ἠύτε νεβρούς. 

δῆσε ὃ᾽ ὀπίσσω χεῖρας ἐυτμήτοισιν ἱμᾶσιν. 80 
τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσιν. 

Ἐϊθιςτβ, Ὑγε]ο]ιθβ π]αη αηζιπαείθ, πι 
ἆῑο Ηειβομτεοκεηπ Ζα ἰδίεηπ οἆετ σα 
τατ]αρεπ. --- ἀκρίδες παν Ἠϊ6τ. --- 
ἠερέθονται Ἠϊπ- απᾶ Ποτ{]αἴ{στη, 
ποάπτοα ἀἱο Βεεθὔτπαπρ απᾷ Ύετ- 
ψιταηπς σεβδολ]]άετί στά, ἵπ ἀ4ετ 
ἀιο Τιετο νοτ ἆθπι ϱ]δί2Η16] βἶο] 
ετπερεπάεη (14) Εσεαετ 1π επ Ε]π[ς 
Β10]1 σα τοζίεη ΒΙΟἨΘΗ. 

18. τὸ Ῥετε]ζεί πῦρ νοχ. --- φΛέγει 
παχ Ἠ]6ς απά 9656, ΠπαπβΙαν, Ου]εκέ: 
ἀἱο Ἠειβομτθοκοη. --- ἀκάματον 116Υ 
Ῥεβοπάςτε Ῥεάεαζαπσατο]]: ἆαδΈεαετ 
186 1ΠΙΠηΘΥ ἨΙηΠῦεχ ΙἨΠΘΗ. 

14. ὄρμενον ἐξαίφνης -- Ῥ π58. 
16. ὈΏετ Ὑετσ]εῖο], ππε]σπετ ἆαάθ 

νήπτο Ὦπτο]θιπαπάετ ἆαθτ ἵπ ἆθπ 
Ἐ]π[ς αἶοῖ αὐὔτχοπάεη Έτουυ νθταη- 
βολαπ]ιομέ, Ἠερί Ζαρ]εῖοι ἀῑο {ἴτεῖ- 
Ῥεπάο ἄθνα]ς Αομι]] παλ άτῆσ]ς- 
Ἠο] Ἠθτνος. 

16. Ἐπαίει ἨεπιΙβί]οἩ -- Ύ 498. 
πελάδων ρτᾶάϊκα αν: απίετ Βται- 
8θ6Π, --- ἐπιμίξ Ῥὶβ ἀνδρῶν: να]. 4 
626. ὉὪ 949. 

1π. Ἐταῦοε ἨἩσπιιβ[ιοἨ -- ψ 806. 

διογενής εαὐβίαπθϊινιθτί ντο 1π ἆθτ 
Απτεᾶο Ι 106. 

19. Απεῖθες ΗεπιΙξΏῖο] --- Ρ 176. 
φάσγανον οἷον νου Απρτιμμηα εν. 
- κακὰ -- µήδετο εἰελῦ απ Ὑγοτῦ 
ἄεπι ἔχων ρατα]]6], αΌει πας [.Ῥρετ- 
σαης Ἱπ ας υετύιπι [ἰπιζιη. 

20. 91. Ὑδι. Κ 4854 γχ 9084. ω 
184 {. 

22. ὑπὸ δελφῖνος 7α φεύγοντες 
--- φοβούμενοι. 

94. µάλα Ὦϊβ πατεσθίει --- 
µάλα σ]οτῖσ. 

2τ. Λλέξατο Σα πιπαθε]{6 51ο (0, 
ν]θ ω 108, π8αοἩ βεῖπετ Απιζπάίραπςρ 
Σ 996 Τ. 

298. Υρ]. ω τπτ. ποινήν Ῥτᾶαι]κα- 
γε ΑΡΡΟΒΙΠΟπ τα κούρους. 

29. τεθηπότας ἠύτε νεβρούς -- 
4 39458. 

90. ὀπίσσω ααξ ἀ4επ Ἠϊσο]ετ: 
γρ]. χ 1Τὸ. -- ἐυτμήτοισιν ἱμᾶσιν 
Ξ- Κ 567, Πῖοτ αὔτίο]. 

81. στρεπτοῖσι χιτῶσιν, πὶθ ηΟΘΙ 
Έ. 119: ποηπη ἀαταπῦετ ΤιοἱρτὸςσΚο, 
4ἱο6 απίετ ἆετ Ἠήρίαπςο ρείχασεπ 

Τ 25. 
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δῶκε ὃ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας. 
αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι µενεαίνων. 

ἔνθ᾽ υἱεῖ Πριάμοιο συνήντετο «4αρδανίδαο 
ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι 4υκάονι, τόν ῥά ποτ᾽ αὐτὸς 
ἦγε Λλαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα., 

ἐννύχιος προµολών' ὁ ὃδ᾽ ἐρινεὺν ὀξέι χαλκῶ 

τάµνε νέους ὕρπηκας., ἵν᾽ ἅρματος ἄντυγες εἶεν' 

τῷ ὃ᾽ ἄρ) ἀνώιστον κακὺν ἤλυθε δῖος ᾽άχιλλεύς. 
καὶ τότε μέν µιν 4ἤμνον ἐυκτιμένην ἐπέρασσεν 

Δ 2 ο ϱ) 2 5 2η 
νηυσὶν ἄγων., ἀτὰρ υἱὸς ΄᾿Γήσονος ὤνον ἔδωκεν' 

κεῖθεν δὲ ξεῖνός µιν ἐλύσατο, πολλὰ δ᾽ ἔδωκεν, 

56 

40 

Ἴμβριος ᾿Ηετίων. πέµψεν ὃδ᾽ ἐς δῖαν ᾿άρίσβην' 

ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώιον ἴκετο δῶμα. 

ἔνδεκα ὃδ᾽ ἤματα Βυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν 4ὔ 
ἐλθὼν ἐκ 4ήμνοιο' δυωδεκάτῃ δέ µιν αὖτις 
χερσὶν ᾽άχιλλῆος θεὺς ἔμβαλεν. ὅς µιν ἔμελλεν 
πέµψειν εἰς ᾽άίδαο καὶ οὖκ ἐθέλοντα νέεσθαι. 

τὸν ὃδ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος ᾽άχιλλεὺς 

πιυτάεη, Ζα γετείεπθη αἶπᾶ, 50 ΚαπΠ 
στρεπτοί σε/{]οο]πίεηπ απ{ εἶη (.6- 
προ απς Ῥοβοπάςθτς βίατκεηπ Εἄάσπ 
ἀεπίειπ. ᾖὈπναλτεσ]λαϊπ]οἩ 156 ἅῑο 
Ῥοασίαηπσ ΒΙηπσε]ραηζετ. 

9ο --- Ἡ 20: 
98. Ἐτείεν Ἡσοπιϊκίοἡ -- ΙΓ 819. 

ἐπόρουσε εἰϊτπιζε 4η σεσθεη ἆἱθ 
Βἤεμίίσεπ Ἔτοες ἵπ παπά απ΄ ἀεπι 
Ὀκαπιαπάτο. -- δαϊζέμεναι 1ΤΠ{. 
Ῥταςς.: ποΙξετ Ζα πιοτάεη. 

γ, 8984-1898. ΑοΏ1]1] ετ]ερί ἆθη 
Ῥτίοπιϊιάεη ΤΥγκαοηΠ. 

94. [Αημαηρ.] 
8δ. ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι, πε]εῖετ 

τοπι βίχοπι πες Ζα Πϊεποη βποβῃία, 
παπά 2πατ, πο ης ἆθπι 52--54 
Ἐνσᾶλ]ίεπ απαπεἈπιεη 1Ι8ί, πας 
ἀεπι Βεπιβε]ασετ 7α. 

96. ἁλωῆς Ἠϊετ Βαππισατίεη. 
87. προμολών: π8δ ἀεπ Τ8σοΥ. 
88. τώµνε Ἰπιρογέ: παν 4αὐαῖ 

αΌζαπ]Ώκβασθπ, ταῖς ἀορρε]ίεπι ΑοσΠΒ. 
ἐρινεόν απᾶ ὄρπηκας, Νο 4 3286 
λέπω, π8ο]λ Απα]οσίε ἀατ γΥετρα ἀθβ 
ἨΠερπεΏππθης. -- ὄρπηξ πατ Ἠῖθς. 
--- ἄντυγες: 7α Ε 2602. 

89. Τσ]. γ 8306. --- ἀνώιστον πας 
Ἠϊες, πηῖξ κακόν ρτβάικαξῖνε ΑΡΡο- 
Ιέοη. --- ἤλυθεν: ἄετ Αοτὶξί π8οὮ 
ἀεπι Ιπιρετί τοη ἆδιτ 1π ἀῑθ Ῥε- 
εοἩτίερεπε Βἰααίοπ οαἰπ[α]επάρη 
Ηαπά]απσ. 

40. ήμνον: τα Ἡ 46Η. -- ἐπέ- 
ρασσεν: ἀατο]ι Ραΐτοκ]ο8, Ὁᾧῷ Τ46 Ε. 

41. υἷὸς Ἰήσονος: Ἐύνηος Η 468. 
Ὁ τ4θ. -- ὦνον ἔδωπεν Ξ- Ὢ Τ46. 
ο 988. 429. 

4». πολλὰ δ᾽ ἔδωκεν -- 4 349. 
η 264, απο ϱ 686, εἴηπ ἀεπι ἐλύ- 
σατο Ῥατα{ακβΙβεἩ 8ΠΡΕΒΟΠΙΟΒΒΕΠΕΣ 
ἈΝαρεπαπιβίαπᾶ (Ίπά επι). 

48. Αρίσβην τα Β 885: ἀοτί »ο]]ΐ{α 
6χ πας] ἆετ Αὐεϊομι ἆθ5 ᾿Ηετίων 
πιῶπτεπά ἀες Ἐτῖθσες ἵπ Βιομοτ]θίό 
Ὀ]ειοεν, γγίε 44 σεϊρῖ. 

44. ὑπεκπροφυγών Ἠΐετ: επ Γ]οἳ 
ἆαι Ἠιί 4θβκεη, ἀαπι 6 ἄρετσερει 
παχ. 
48. οἷσι φίλοισιν, ἄετ ρετδῦπ]ῖο]ιθ 

Ῥα[ν Ἐοαϊ τέρπεσθαι, πο Η 61, νε]. 
ν 61. ἕ 944. 

48. πέµψειν πας ἆθπι ΠΒΓΠΠΣΘΗ- 
ἀεπ Ιπβπϊν νέεσθαι, νε ὅ 240. 
Φ 5098. 
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γυµνόν, ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος, οὐδ᾽ ἔχεν ἔγχοο, ὕ0 
ἀλλὰ τὰ μέν ῥ᾽ ἀπὺ πάντα χαμαὶ βάλε’ τεῖρε γὰρ ἱδρὼς 
φεύγοντ ἐκ ποταμοῦ. κάµατος ὃδ᾽ ὑπὸ γούνατ ἐδάμνα᾽ 
ὀχθήσας ὃδ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν µεγαλήτορα θυμόν: 

»ῶ πόποι, ἦ µέγα θαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι' 

ᾖ µάλα δὴ Τρῶες µεγαλήτορες, οὔὕς περ ἔπεφνον, δδ 

αὖτις ἀναστήσονται ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος, 

οἷον δὴ καὶ ὕδ᾽ ἦλθε φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ 
4ἤμνον ἐς ἠγαθέην πεπερηµένος' οὐδέ µιν ἔσχεν 
πόντος ἁλὸς πολιῆς, ὃ πολέας ἀέκοντας ἐρύπει. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ καὶ δουρὸς ανης ἡμετέροιο 60 
γεύσεται., ὄφρα ἴδωμαι ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ δαείω, 
ανν ὁ 

ας ὁμῶς καὶ κεῖθεν ἐλεύσεται, ἦ µιν ἐρύξει 
γῆ φυσίζοος, ἤ τε κατὰ κρατερόν περ ἐρύκει." 

ὧς ὥρμαινε µένων, ὁ δέ οἳ σχεδὺν ἦλθε τεθηπώς, 
γούνων ἄψασθαι µεμαώς., περὶ δ ἤθελε δυμῷ 6ὅ 

ἐκφυγέειν Δάνατόν τε κακὺν καὶ κῆρα µέλαιναν. 
5 

50. γυμνόν, τσ]. Π 816, Ἠ]ε6τ 6χ- 
Κ]τύ ἀπτο] ἅτερ Ὀἷς ἀσπίδος, ψΟΤΑΠ 
βοιλ ἄῑο πεϊίετεη ετκ]άτεπάεη Ζπ- 
μέσο ἔχεν -- βάλε ἵπι γετΏαπι 
ΓΙπ]1ταπι εἰαζς ἵπ Ῥατοϊρία]κοτ- 
»ἰγακξίοη βομΠείδεῃ. 

51. τεῖρε γὰρ ἱδρώς: να]. Ε τοθ. 
ὤλ. ὑπό Αάτ. απίθη, Ζᾳ ἐδάμνα 

τς οθ) 
68 οι ει. ρα 4 408 
απᾶ Ν 99. Ἠϊει Βπάεῖ τόδε 5εἴπθ 
Ἐτ]κ]ᾶταπς πολύ πι πᾶςμείεη Βαΐπο, 
βοπάετη 1π ἄεπι ἆαγαπ σθ8οΠ]οβΞ6ΠΘΠ 
Νερεπεαίσο 5τ {. 

56. ή µάλα δή, {ὔτπα]τ β8η7 
βεπ1[5, πα Εππιεϊίαηπς εἴπει Ίτο- 
πΙβοἩ ΡεπεΙηζεη Ῥο]σεταπο απ8 ἀθτ 
πηῦ οἷον δὴ, 5τ εἴηπσε[ήμτίεη ΤΠαί- 
β8016. --- οὕς περ 'Ψοδ]ο]μο ἆοο]. 

66. ψεῖε Ἠεπικίοα: Ὦ σι. 
1 τ. 155. ὑπό παῖῖ αΌ]αῦ. ἄεπ. ζόφου: 
ππ{ετ ἆεπι Ώαπκε] Ἀθετνοτ, ἆ. 1. 
απβ ἆθπι Ἠαάςςα. 

5τ. οἷον δὴ καί, πιε Λ 499, π1θ 
ἀἆθπῃ ας]. --- ήλθε, οπίαρτοσμοπά 
επι ἀναστήσονται, στοκ κελχία, 
πθ 62 ἐλεύσεται. --φυγών Ὦἱ8β ἦμαρ 
τι 11. φυγών Απίεοεάθης σα πε- 
περηµέγος. 

ἦ τοι ὃ μὲν δόρυ μακρὺν ἀνέσχετο δῖος ᾽άχιλλεὺς 

ὤ8δ,. Ἐτείες ἨειηϊεῦίοἩμ -- πο, τρ]. 
Β Τρ9. πεπερηµένος, Ῥατ. ἆεβ 
ἀαπετπάεη Ζπβίαπάςθβ, Κοποθβεῖν 7α 
ἦλθε. -- οὐδέ µιν ἔσχεν -- 808 
τοιο Ζατῦς]) περαθίτετ Εατα]]ε- 
Ἡβπιας σα ηλΌε 57. 

69, πόντος ἁλός πατ Ἰ]6ς τεζ- 
Ῥαπάςη, ἀῑο Τιείο ἆθθβ Μαεετθβ. 
60 Ε. ἆλλ᾽ ἄγε δή ταῖς Ἱπὰῆς, Ἐαῦ. 

γεύσεται 5011 Κοβίςῃ. -τκαίααοἩ, 
πηῦ Βεήεπαπς οαξ φυγὼν πεπερη- 
μένος στ {. 

62. ὁμῶς απ! σ]εἴομο Ἰ6ῖςθ, οΏθτ- 
Βο, πθ ΤΟη ΠΕΠΙΠΟΒ. --- κεῖθεν νοη 
ἀἆοτό, ποβίη 6 1ΠΠ πηῖς ἆθπι Ώρθθς 
Ζα βεπᾶεπ ἀθπ]κῇή, απ5 ἀετ Ὀπίετνγειϐ. 

68. φυσίζοος Ιερεπεροεπάσεπά. 
Ζατ σαπσεη Ἰεπάπης σα Β 699. 

64 -- Χ 185Ι. µένων πατίαπᾶ, 
πγοι] ἆθ; απἆετο ἴππι εηίσεσεπκαπῃ. 

66. Ἐτβίε ἨΗεπιϊκίομ -- ὅ 169. 
χ 889. περὶ ὃδ᾽ ἤθελε θυμῶ --- 9 956. 
περί Αάγ. ταν θυμῶ: αχ 8ε]χ ἴπα 
ἩἨσθισεη, τοη σ8ηΖ6Πι ΗΕΙΖΕΗ. --- 
δέ ἵπ Ῥεστήπάεπάεπι ΒΙΠΠ6. 

66. σι. χ 14, αποη Π 4π. 
67. δόρυ: ἀῑε Τ4η786 Ἠαξζε ΛοἩ. 1Τ 

τοη αἶοῃ σε]εσῦ; ἀαί5 6 βί6 ν]θάθτ 
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οὐτάμεναι µεμαώς. ὁ δ᾽ ὑπέδραμε καὶ Λάβε γούνων 
κύψας' ἐγχείη ὃ᾽ ἄρ) ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ 
ἔστη. ἱεμένη χροὺς ἄμεναι ἀνδρομέοιο. το 

αὐτὰρ ὁ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἑλλίσσετο γούνων, 
τῇ δ᾽ ἑτέρη ἔχεν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ µεθίει" 
[καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα”] 

υγουνοῦμαί σ’. ᾽χιλεῦ. σὺ δέ μ᾿ αἴδεο καί μ᾿ ἐλέῃησον' 
ἀντί τοί εἰμ) ἱκέταο, διοτρεφές. αἰδοίοιο" τό 
πὰρ γὰρ σοὶ πρώτω πασάµην «{ηµήτερος ἀκτὴν 
2 ἥματι τῷ. ὅτε μ᾿ εἶλες ἐυχτιμένῃ ἐν ἁλωῇ. 
καί μ᾿ ἐπέρασσας ἄνευθεν ἄγων πατρός τε φίλων τε 
4ἤμνον ἐς ἠγαθέην, ἑκατόμβοιον δέ τοι ἦλφον. 

νῦν δὲ Λλύμην τρὶς τόσσα πορών' ἠὼς δέ µοί ἐστιν 80 
ο.2 2 δε δυωδεκάτη. ὅτ ἐ Ἴλιον εἰλήλουθδα 

πολλὰ παθών' νῦν αὖ µε τεῇς ἐν χερσὶν ἔθηκεν 
μοῖρ᾽ ὁλοή' µέλλω που ἀπέχθεσθαι «4ιὶ πατρύ. 

απ{σεποπιππεΣ, 1660 π]ομί εγᾶληζ, 
-- ἀνέσχετο ογποῦ ζαπι Β40ΙΑ. 

68. Ἐταῖες ἨεπιϊεΏοὮ --- τ 449, 
Ἰπεϊζθβ Ξ κ 998. ὑπέδραμε 11εξ 
ἁαταπίοατ, ππίεγ ἀεπ ετποθεπεπ 
Άτπι, ἄθΥ ἀῑαδ Ίαπσθ «οἩπαηρ. 

69 { Ρἱ9 {εμένη -- Υ 9τ9 Ε, αὖες 
Ἠ]ει 150 ὑπὲρ νώτου ορετ]α]Ώ ἆαβ 
Ἠὔσοκεηπα ομπαο ὙΨετραπι ἀἄεγ Ἐ6θ- 
πεσαηπσ αππθίε]ρατ πῇξ ἔστη τα 
γετρΙηάθη, νᾶ]τεπά Γεμένη -- νετ- 
Ἰαησεπά. -- ἄμεναι παν Ἠῑες, 168 
πιο] ΤΗΕ. Αογ., ποτῖη ἆάς α ππι 4εβ 
Μεἰταπιε νη]]επ σοἀε]πί 156. 

Τ1. ἐλλίσσετο γούνων -- Ζ 48. κ 
964. γούνων τα ἑλών. 

Τὸ. ἔχεν ἔγχος, ἄαπ 1π ἆῑο Ἐτάρ 
ΡείαἨτεπεπ Ῥρθεχ, ἀἁαπι]ὸ Ασ]ιί]] 1ππ 
πΙομῦ αἩβ ἄεπι Βοάεπ 21επεπ παπά 
6επφεπ 1ππ Ῥταπομαη ἸΚὔπηῖα. 

Τὃδ. Ὀες πας] ἐλλίσσετο τι ἄδρει- 
Πήρβεῖσο Ύετβ πγατάθ γοη ΑγἰβίατΟΙ 
ΥΕΙΨΟΤΙΘΗ. 

Ἰ4--- 819.844. μ᾿ αἴδεο βεΏεαθ 
ΠΙΙΟἩ 3]8 6Ιπεῃ Γκέτης: Ίπιρεχ, Ρτ86Ρ. 
τοῦ ἆεχ ἀαπεγπάεη ΒΗπΠΙπΙΙΠς, ἆθΥ 
ΔΟΥ. ἐλέησον νοη ἆο {λαζξἉςμΠσ]ιθῃ 
Αιίδεταησ ἀ4αβ Μι]οιάς: ετΌαττιθ 
ἀ1ςμ. Ὠίε ογβείο Βϊδίο νητᾶ πιοζ- 
νιθχί τὂ-- το, ἀῑο Ζψαῖίο 80 β. 

τῦ. ἀντί οἰσοπΏ]εα απ Βία]]α, 
ἁαππ Ζαπι Απθθτπο]κ ἆθι ρθρθι- 

ἄροεγείε]]επάεπ ἸΓετίτετσ]εϊοπαπς: 
σ]εϊομ7ΖααοπίεἨ, τα]. Θ 1689. Ι 
116. 8 646. --- αἰδοίοιο τὴν Ναοᾖ- 
ἀτποῖς απι Βεµ]αί[: εὐιγψῆᾶτάϊς, 
4ετ απξ ἆαβ αἰδεῖσθαι Απαρτας]Ἡ 
παΐξ, ναι] 6τ ππίετ ἆθπι βομαίπο ἀθβ 
Ζεις [κετήσιος βἴεΠῖ (ν 918). 

Τθ. πρώτω, 3] επι ετείθη Υοη 
ἀἆαπ Ἐταπιάεη, Ζα ἄεπεη ετ Καπι. --- 
4ημ. ἁπτήν φὶθ ποοἩἈ Ν 855. Μις 
ἀαπι ἄεπι/[ς ἆετ ετΣίεη ἀαγσεροίεπεῃ 
ἹΝαμταπς ἰπαῦ 4ετ Γπέτης 1η ἀεπ (.θ- 
ηΙ/[8 φεῖπετ Πεοηίε αεἴἵτῃ: νρ]. φ 948. 

Ττ. ἐυπτιμένῃ ἐν ἁλωῇ -- Ύ 496. 
ὦω 326, νο]. Ζα 96. 

τ8. ἐπέρασσας Ἰ1ε[βοςδί τετκαι- 
{επ, ἄπτοῃμ Ραΐίτοκ]ος, σα 40. 

Τ9. ἑκατόμβοιον, υβ]. Β 449, Ἠϊο 
Φαεζαπ{αν. 

80. νῦν δέ: ἄετ εάαπ]καο "Ἱεῖσί 
αῦεσ, πνο 16Ἡ Κααπι νΙεᾶετ Εταῖ Ὀίη, 
Ἠαῦ παΙοἩ αἷε Μοῖτα ψιθᾶςς ἵπ ἀεῖπθ 
Ἠαλπάο σεσεῦοεπ) πηιτὰ αγζᾶπ]επᾶ 1π 
ραταζακήδοπεπ Ῥᾶΐσειπ απθνγίοκο], 
ποῦαῖ ας νῦν Ιπ νῦν αυ 85 απ{- 
6ΕεΠοΟΠΊπΊεΠ τα, πε α 96 ππᾷ 48. 
--- Λύμην Αοτ. Π ππεά. --- τρὶς τόσσα: 
Ζα 4 9189. 

81. Υσ]. 156. Ε904. ἥδε ἆατ Ἔθρει- 
πᾶχασο, Πευίσα. -- ὅτ -- ὅτε. 

88. μοῖρ᾽ ὁλοή, νδ]. ω 29: 41 θεός. 
-- µέλλω που, [ο]πεγπᾷθβ ΑΑβγηάθ- 
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ὅς µε σοὶ αὖτις ἔδωκε' μινυνθάδιον δέ µε µήτηρ 
γείνατο 4αοθόη, Ῥυγάτηρ ”4λταο γέροντος. 86 

”4λτεω. ὃς 4ελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει, 
Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι. 
τοῦ δ᾽ ἔχε θυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας' 
τῆς δὲ δύω γενόµεσθα. σὺ ὃδ᾽ ἄμφω δειροτοµήσεις. 
ἦ τοι τὸν πρώτοιδι μετὰ πρυλέεσσι δάµασσας. 90 
ἀντίθεον Πολύδωρον, ἐπεὶ βάλες ὀξει δουρύ᾽ 
νῦν δὲ δὴ ἐνθάδ᾽ ἐμοὶ κακὸν ἔδσεται' οὐ γὰρ ὀίω 
σὰς χεῖρας φεύξεσθαι., ἐπεί ῥ) ἐπέλασσέ γε δαίµων. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω. σὺ ὃ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν' 
µή µε ατεῖν᾽. ἐπεὶ οὐχ ὁμογάστριος Ἕκτορός εἰμι, 96 
ὕς τοι ἑταῖρον ἔπεφνεν ἐνηέα τε κρατερόν τε." 

ὡς ἄρα µιν Πριάμοιο προσηύδα φαίδιµος υἷὸς 
Λιδσόµενος ἐπέεσσιν, ἀμείλικτον ὃδ᾽ ὅπ᾽ ἄκουσεν' 
νήπιε, µή µοι ἄποινα πιφαύσκεο μηδ᾽ ἀγόρευε΄ 

πρὶν μὲν γὰρ Πάτροκλον ἐπισπεῖν αἴσιμον ἦμαρ, 100 

τόφρα τί µοι πεφιδέσθαι ἐνὶ φρεδὶ φίλτερον ἦεν 
Τρώων. καὶ πολλοὺς ζωοὺς ἕλον ἠδὲ πέρασσα" 

{οη: 1ο] πιπ{5 πο], βοβ]α[β απβ 
4επ τοπετβεπεπάεν Τα ξελο]ιθη: 
ναι. 5116. -- ἀπέχθεσθαι Τη{. Δοτ. 
νετ]λα[εῦ σεποτἆθη 5εἵη. 

86. 4αοθόη: να]. Χ 46--δ1. 

86. ́ 4τεω, Ἐραπα]ερεῖε: τα Β 078. 
-- ἀνώσσει: Αομι]]οας Ἱαθίο ἀῑο 
Βύμα6ς ἀθββεῖρεπ, Ῥεάββος, Ζεταζῦτί, 
Ί 95, Ιπάε παν ἀἱθΒ εοἶοῃ τος 
Ίῶησοτου Ζεῖί σεβοπεπεπ, ππᾶ π Ζ 
96 16ῇ ἆῑο Βίαάῦ αἷς Ὀδείεπεπά σθ- 
ἆασβέ; Α]έος αὖθγ Ἰκοπηῦο, πο Άπαας 
1 98. 91, ΒΙΟ σετεῖζθεῦ Ἠαῦεη. 

87. οσα. πχ Ἠ16γ, 
88. ἔχε: ἀαΐς Τμαοίπος π]οΏί θἵη 

6επῦἨπ]]οπες Κερεπεῖο πατ, τεῖϱῦ 
4ἱε Βεπεϊοππππᾳ κρείουσα γυναικῶν 
Χ 48, βοπΠο ἆῑο τείοπε ΜΙσι[υ ἀετ- 
εο]ρον Χ 61. 

89. τῆς α)Ώ]. επ. ἆθβ Όταρταπρβ. 
--- δειροτοµήσεις ἀετ Απθάταοἷ πιῖθ 
Ῥεσᾳασ ἀαταιῖ, ἀαΐ εντ Ῥεάεπᾶάο 
νο]ας πεμτ]ορ ας: Υβ]. 60 4. ππᾶ 
δὔῦδ: ἀνάλπιδα δειροτοµήσει. Ίπ ἆθπι 
Ἠπίαταπι ψη]τᾷ αποη ἀἱο Ῥοτοῖθς οἵ- 

Ἠοππετβ Ἠ]αβ. ΤΙ. 8. 

{ο]σίο (90 Ε) Τδΐαπηπσ ἆθβ Ρο]γσάοτοβ 
τοῖς πιθωπαπιεπρε{α[οὔ. 

90. ἤ τοι ἵταιη Ι61Μεῦ ἀἱο ρε- 
παπςτο Απδζήμιαιπς ἆθ9 Ύοςβει- 
βεπεπάεη οἶπ. --- πρυλέεσσι Ὑος- 
Κάπιρίατ, πο Ε Τ44, --- Ώιε Β8οΠθ 
180 ετζΏα] Υ 407 Β. 

92. ἐμοί Ῥείοπί 1πι ἄεσθπεαῖζ πα 
Ῥο]γάοχοβ. 

95. ἐπεί Ὀϊς δαίµων Ξ- Ο 418. 
94. Υσι. τι 4 209τ. 
96. Ὑσι. Ρ 204. Υ 426. 
97. Ζνεῖζεβ Ηεπιϊεῦίοη -- 
98, Τρι. 4 197. 
99. πιφαύσπεο 5ἴθ]]6 1π Απβ- 

β1οΏ{, παβ πα πΙοπί απβἀτᾶοκ- 
Πο] σοβεπεπεη, 8Όετ Ὀθ6ι ἆθτ ΒΙ{ία 
ππι Ῥομβοηπππσ κεἱθβιτεταβᾶπά]Ιο] 
παν: νσδ]. 7 46. Κ 9τ8δ. -- μηδ᾽ 
ἀγόρευε Ῥτᾶβ.: απᾶ τεάο πἶοπί 
νθΙίθτ ἆαδτοῃ. 

100. πρίν, αιίσεποπιππθη ἄπτοὮ 
τόφρα 101, 8ο πατ Ἠ16γ. 

101. τὶ, πῖο Ι 646 εἰηπίσετ- 
ΠΙ8{ΒΘΗ. -- φίλτερον εν -- Χ 801. 
Ῥεϊθρῖε] βο]οπες ΜΠ]άε 4 104 Ε. 

ὅ 

Ζ 144. 
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νῦν ὃδ᾽ οὐκ ἔσθ᾽. ὃς τις θάνατον φύγῃ, ὃν κε Θεός γε 
Ἰλίου προπάροιθεν ἐμῇς ἔν χερσὶ βάλῃσιν. 
καὶ πάντων Τρώων, πέρι ὃ) αὖ Πριάμοιό γε παίδων. 1056 

ἀλλά. φίλος, Θάνε καὶ σύ: τί ἦ ὀλοφύρεαι οὕτως: 
κάτθανε καὶ Πάτροκλος, ὅ περ 6έο ποΛλλὸν ἀμείνων. 
οὐχ ὁράας., οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε; 

πατρὸς δ᾽ εἴμ ἀγαθοῖο, θεὰ δέ µε γείνατο µήτηρ᾽ 
ἀλλ᾽ ἔπι τοι καὶ ἐμοὶ Θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 110 

ἔσσεται ἢ ἠὼςᾳ ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ. 
ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο άρει ἐκ δυμὸὺν ἕληται, 
η ἢ ὅ γε δουρὶ ῥαλὼν ἢ ἀπὸ νευρῆφιν ὀιστῷ. 
ὧ / -- δ᾽ ) -- λύ 2 λ λ - 3 
6 φατο. τοῦ αυτού Λυτο γουνατα καὶ φίλον ήτορ 

ἔγχος μέν ῥ᾽ ἀφέηκεν, ὁ δ᾽ ἔξετο χεῖρε πετάσσας 
᾽Αχιλεὺς δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ ἀμφοτέρας. 

116 

τύψε κατὰ κληῖδα παρ αὐχένα, πᾶν δέ οἱ εἴσω 

108. οὐκ ἔσθ᾽ ὃς τις φύγῃ π]ο]ι 
εσ]β{1ετό οἶπετ ἆθτ δΠπἴτίππει 
ψητά, πασπάτᾶσκ]ομε Ὀπικομτεῖραπσ 
--- Καῖπετ π]τά επἰτίππεη (ναι. Χ 
949. Ὁμ 8945. ζ 209), ποζα τας ἆθπι 
Ζνεϊει Ἠε]αξινβαίζ ὂν κε βάλῃσιν 
οἶπο Ὀδβομτήπ]κοπάς (γέ) Βεείπι- 
πιπηπσ σε[ῆσίό γ]τάὰ. βάλῃσι Κοπ]. 
Αοχ. Ξ- Επί. εκαεῦ. 

104. Ἰλίου προπάροιθεν --- Ο 66. 
Χ6, ἀ1εςο ααθάτϊοκκ]]εῖα ΟτςῬεείίπι- 
πιπης 1Π ἀεπι ἄθάαΠΚεΠ, 45 ἀοτῦ 
Ῥαΐτοκ]ος σεία]]επ 10. 

106. καὶ πάντων Τρώων, πέρι δ᾽ 
αὖ -- παίδων: ρατεῖνο ἄεπεᾶτθ Ίπι 
Απδομ]α[5 απ οὐκ ἔσθ᾽ ὅστις. --- καί 
νοτείατκῦ πάντων, ψΨὶθ ποςἩ ὃ τπτ. 
υ 166. χ 98. 41: απο Ἀ]]θ ᾱ. 1. αἱ]6 
ΖΒΑΙΗΊΠΕΗ. πέρι δ᾽ αὐ παπια] αὖετ. 

106. φίλος: 4ἱ6βο Απτοάς 150 ἆθτ 
Απεῆβπ/5 εἴπαι τοῦ 4ετ Ηῦμε βεἴπθἙ 
Ζοτπθβ Ἠππιαπεη Ώδεραηπς ἆε5 Ηετ- 
76Η, τοτπιὃσο ἄθετεπ ϱχ πΙοΠί ομπθ 
Μιε]οιά ταῖς ἆθπι Ῥομίσκβα]ὶ ἆ46β 
1ὔηρ]]πσα, πε]ομες ει νο]]πῖεπεπ 
πηπ/8, 1ππα Ζαπι Ῥίετρεη σ]εἴοῃδατα 
{γοιπά]Ιομ Ζατεάεῦ παπά ἀπτοι ἆθπ 
Ἠ[ηνγοίς α{ ἆθβ Ῥαΐτοχκ]ος ππᾶ βεῖη 
οἴσπθς Ῥομίσ]κβα] ἀαββείῦο ἸαΙομίεγ 
σα ΠΠᾶΟΊΙθΗ δις]. --- καὶ σὺ απο 
τα, ποὺυθῖ 1μπι βοποπ ἆαάβ 10τ Π. 
Ῥο]ροπάο νοτβεἈπψοθῦῦ. --- οὕτως, νη]θ 
Ζ ὕὔῦ. ὃ 645. 

101. ὅ περ -- ἀμείνων -- Η 114. 
11 709, Ἠϊετ 56. ἦν. 

108. οὐχ ὁράας οἷος: να]. Ο σ5ὅδ 
αππά σα Ἡ 448. -- οἷος, Υοη ἆοθχ 
ἄτ[κετοη Ἐγκοπείηππσ, οτ]κ]άτό ἆπτο] 
παλός τε μέγας τε. 

109. πατρός αΏ]αῦ. ἄεπ. ἀεδ Ὁτ- 
ερτπησε: νο]. Ἐ 119. -- Φεά --- 
µήτηρ --- 4 280. µήτηρ αἱς Μπαζίεν. 

110. ἔπι -- ἔπεστι 180 σαιτ Ἠαπᾶ, 
εἰε]λῖ Ῥενοτ. -- τοὶ ἵταατ, π1556. 

1141. ἔσσεται, ταιῦ Νασπάτασ]ς Ίπα 
γοτεαηίαησθ, Νε ὤἆ 164, ππι αἷε 
(6αεπν][βμαεῖς ες Εππίχϊδις Ποετνοι- 
ΖαπεβεἩ; ετ]κ]Ἀτεπάες Αβγπάείοη. 
δία5{ ας αἱ]σεπιθίπθη ημαρ (4 164) 
{ο]σί Ἠ]εν εἶπο Ζετ]εραπσ ἵπ ἀῑθ 
Ἡαιρίίεϊ]ο: να]. η 288 8. ἠώς Μοτ- 
ποπ. δείλη παχ Ἠΐθς, βοπεύ δείελον 

Ίμαρ. 
112. ρει ἵπ Καπιρεγαῦ: σα Β 

440. --- ἐκ δυμὸν ἔληται -- 150. 
Χ 68. 

119. ἀπό --- ὀιστῷ -- Ν ὅ8δ. 
114 --- ὃ τθῦ. χ 68. ᾧ 3205. ὦ 9450. 

αὐτοῦ Αάν. ααξ ἄειτ Β{θ]]α, 2αζ- 
Πο]. 

116. ἀφέηκεν: νρ. τὸ. --- ὁ δ᾽ --- 
πετάσσας -- Ἐ 496, ν6]. ι41Τ. 

116. ἀμφοτέρας πᾶς] χεῖρε, Ἠ1θ 
ω 898. --- ἐρυσσάμενος --- ὀξύ: 7 
4 90. 

11. παρ) αὐχένα πθρθηπ ἆθπι 
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ς 2 ἄ δῦ ξίφος ἄμφηκες' ὁ 

6τ 

ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ 

κεῖτο ταθείς, ἐκ δ᾽ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαΐαν. 

τὸν δ᾽ ᾽Αχιλεὺς ποταμόνδε λαβὼν ποδὸς ἧκε φέρεσθαι, 120 

καί οἳ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν: 

υἐνταυθοῖ νῦν κεῖσο μετ ἰχθύσιν, οἵ σ᾽ ὠτειλὴν 
ομφ Ἱηψὶ , 2 δω” ο / / αἷμ᾽ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες: οὐδέ δε µήτηρ 

ἐνθεμένη Λεχεεσσι γοήσεται, ἀλλὰ Σκάμανδρος 
οἴσει δινήεις εἴσω ἁλὺς εὐρέα κόλπον. 126 

θρώσκων τις κατὰ κῦμα µέλαιναν φρῖχ ὑπαῖξει 

ἰχθύς. ὕς κε φάγ]σι 4υκάονος ἀργέτα δηµόν. 

φθείρεσθ᾽. εἰς ὅ κεν ἄστυ κιχείοµεν Ἰλίου ἱρῆς, 
ὑμεῖς μὲν φεύγοντες., ἐγὼ δ᾽ ὕπιθεν κεραΐξων. 

οὐδ᾽ ὑμῖν ποταμός περ ἐύρροος ἀργυροδίνης 190 

ἀρκέσει, ὦ δὴ δηθὰ πολέας ἱερεύετε ταύρους. 

ζωοὺς ὃ᾽ ἐν δύνῃσι καθίετε 

Ἠα]ςο Ἠ{η: τρ]. Θϐ 8556 {. --- πᾶν -- 
ξέφος: υβι. Π 540. 

118. ὁ --- γαίῃ -- 
119 -- Ν 6σ5. 
190. ποταµόνδε Ζα φέρεσθαι. --- 

ἧκε φέρεσθαι, Υβ]. µ 4495. τ 468: 
βοπ]ειᾶάστίε, ἀἆαί[ς εντ {]ος. 

191, Ὑρι. Π 829. ὦ 409. 
199. Ἐτείθς ΗεπιΙβΙοἩ: νρ]. σ 1056 

Ξ- υ 365, 
198. ὠπολιχμήσονται πατ Ἠ]6χ, πας 

ἀτει Αοοπδαδίνεν, τοη ἄθπεη σὲ απᾶά 
ὠτειλὴν αἱ πππεν ππὰ Τε σα- 
βπιπιθησεε{ε]]6 αἰπά, δοηδύ σε]. Ζα 
ΤΠ 661. -- ἀκηδέες να]. Χ 46ὔ ἆπκη- 
δέστως, οπθ ἆῑο Έτααετ απά ΕΙχ- 
βοτρθ, πε]επε ἀἱδ Ψεγπαπάίθη παπι 
ρε]ιερίο Τοἱθ Ἠαῦεη (κῆδος νο. 
169 Ε), σοξᾶπ]]ο8;: πιῖο Νασπάτασ]ς 
Άη ἀ4επ Βομ]αί[5 4εβ 6εάαπ]επε σο- 
αἴθι]ζ, τενπαε]ῦ ϱ5 Ζασ]εῖοἩ ἆθπ 
Απδοηια(ς ἆθβ {οἰσεπάςη βαΐζ68. --- 
οὐδέ σε µήτηρ Ξ- ο δ15. 

194. ἐνθεμένη -- γοήσεται 
Χ 968. 

196. εἴσω πψ]τὰ επι Αοο, σοπῦΠη- 
ο]. παε]ισθβίθΙΙ6, τοταπ αἰελῦ ϱβ 
1η ἄει Ἠϊας πατ Πες απᾶά αη ἀτοαί 
Φί6]]εη 1π 9, 

196. θρώσκων παῖῦ κατὰ κ. ἵπ ἀ6ν 
οσο ἀαλιπδολιε[δοπά. --- φρῖγ: σα 
Ἡ 68, Αοο. αὐλᾶησίσ γοη ὑπαῖΐξει, 80 
παν Νίθυ: στά απ ἆλς ἁππ]κ]ο ἀο- 

1 418. 

µώνυχας ἵππους. 

Κτᾶτακε] οαπιροχ5ςμποε]]αεπ. ος 
Τμεϊοππαπα ἸΚοπιπαῦ, πεπη ϱχ θἶπ]σθ 
Ζ6ἳς ἵπι Ἰ/αββεσ σθ]΄σεη Ἰαῦ, ἵπ ἀἱ8 
Ἠδ[ο. 

19. ὃς κε πῖς Κοπ]. ἵπ Βπα]θπα 
ΒΙΩΠ6Θ, --- 4υκάονος ἀ4ει Ναπιθ αἴαῦῦ 
468 ἨῬτοποπιεης. -- ἀργέτα δηµόν, 
ππθ ηΟΟἩ 4 818. 

198.φθείρεσθ’ (ε): Ἱπιρεταῦ. Ρταβθς. 
νοηπ ἀετ Εονάαπεν ἆετ Ῥιβπθτίσει 
Ἠαπά]πηπσ. Ὑοηπ Ἰγκαοη αρτιηρῦ 
ΑοΠΙΙ] Ἰερπαξυ ἤρει σα 4επ Ίτοετῃ 
ἄρετπατρέ, Ἠαΐῦ αΌεχ Ἠ1εχ πΙομί 80- 
νο] ἀἰε]επίσεπ πι Βίππθ, ἀῑθ πι 
Ἐ]πθβα εἶεῖ Ῥομβπάςη, πε]οπεη ϱν 
4ἱο Εἰαοπί παοἩ ἆ4ετ δίαᾶῦ αΏσε- 
βομπαζῦρῃ Ἠαΐ, 3ἱ8 ἀῑο ἄρτίσθη ὃ---θ 
Ῥοχειομπείεν, ἄθτεη Ὑετο]σαπςρ ϱΣ 
εἰπεἰγεί]εη απα{σεσεΡεη Παΐζε: σα 8; 
ἀεπιπαςῃ Ῥε{θπιᾶεί ἆῑε 180 {ο]σεπάε 
Βε2Ίεπαπα ααέ ἄθπ Επ». 

199. ἡὑμεῖς μέν -- ἐγῶ δέ ἀῑθ 
αρροβίπνε Τειαπσ ἆθεςδ πῖτ ἵηῃ πι- 
χείοµεν. --- κεραΐέω πης Ῥρετβῦὂπ- 
Ἠο]επι Ο0]οἷί παχ Ἠϊθγ ππᾷ Β 861. 

190, πέρ βε1 086. 
191. δὴ δηθά ΒΟΊΟἨ Ίπης6 4, 

νο ]6 Ἠογ. --- ἱερεύετε ταύρους, πε 
46πι Α]ρλείος 4 728. Ἠίπ Βτιεβύθγ 
468 Ῥκαπιαπάτος Ε; ΤτΤ. 

153. Ῥϊο ΒΙδίοθ Ἠοβδο σα ορ[ετα 
ππᾷ Ζπαχ 5ἷθ Ἰερεπαίσ 1η ἀ4επ Ε]π[5 
πα βὐῆτπεπ Επάεί 816 Ῥ6ί ΗΟΠΙΘΥ πΧ 

δ Ἔ 



68 91, ΙΛΙΑΔΟΣ ὅ, 

ἀλλὰ καὶ ὡς ὀλέεσθε κακὸὺν µόρον. εἰς ὅ κε πάντες 
τίσετε Πατρόκλοιο φόνον καὶ Λοιγὺν ᾽άχαιῶν. 
οὓς ἐπὶ νηυσὶ 9οῇσιν ἐπέφνετε νόσφιν ἐμεῖο.ά 196 

ὡς ἄρ) ἔφη, ποταμὺς δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον. 
ὥρμηνεν δ᾽ ἀνὰ Βυμόν., ὅπως παύσειε πόνοιο 
δῖον ᾽άχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ Λοιγὸὺὸν ἀλάλκου. 
τόφρα δὲ ΙΠηλέος υἱὸς ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος 

᾿αστεροπαίω ἐπᾶλτο κατακτάµεναι µενεαίνων, 140 

υἶέι Πηλεγόνος: τὸν ὃ᾽ ᾽4ξιὸς εὐρυρέεθρος 
γείνατο καὶ Περίβοια, ᾿Ακεσσαμενοῖο δυγατρῶν 
πρεσβυτάτη΄ τῇ γάρ ῥα µίγη ποταμὺς βαθυδίνης. 

τῷ ῥ᾽ ᾽άχιλεὺς ἐπόρουσεν. ὁ ὃδ) ἀντίος ἐκ ποταμοῖο 
ἔστη ἔχων δύο δοῦρε' μένος δέ οἳ ἐν φρεσὶ δῆκεν 146 

Ξάνθος. ἐπεὶ κεχόλωτο δαϊκταμένων αἰζηῶν., 

τοὺς ᾽άχιλεὺς ἐδάιζε κατὰ ῥόον οὐδ' ἐλέαιρεν. 
οὗ δ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦδαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
τὸν πρότερος προδέειπε ποδάρκης δῖος ᾽άχιλλεύς" 

Ἠϊθς, απᾶ σππατ Ῥεί ἄεπ ΈτοῬτη. Ἱπ- 
465 πιτάεη ερᾶξετ απο] απ δἰπίσεη 
Οτίεη ἵπ τιεοπεπ]απά ἆθπι Ροβεῖ- 
ἆοη απά Ἠε]οβ Βοββε ἵπ ἀ4ειβε]Όεῃ 
Ἠεῖδε σεορ{ατ. 

198. ὀλέεσθε κπακὸν µόρον, πῖθ 
α 106. 

184. τίσετε Κοπ]. ΑΟΣ. 1πι ΒΙππθ 
496 Εῦ. οχαοῦ. 

196. Ὑσ]. Π 64π. νόσφιν ἐμεῖο 
Ξ- Ι 948 (ν6]. Τ' 625 ἐμεῦ ἀπομηνί- 
σαντος) ᾱ. 1. ἵπ πιρῖπογ ΑὈγγεξεπ]οαῖζ, 

196. Ζνγεῖζες ἨεπιϊκδιςἨ --- ι 480. 
ϱ 4508. σ 587. χ 224. --- μᾶλλον ποπ 
ΒΟΠΟΠΙ] γετσ]ειοπεπά, αἱς βἐείσογπα: 
ΙΠΠΠ16Σ ΠΙΘΗΥ. Ἐτοϊτηῦ γαχ ϱἵ 
ΒΟΠΟΠ γοτ]μεχ ἤθει ἀῑθ ν]ε]οη τος, 
ἀἷε Α ο] 1π αείηθπι Βέτοπιθ {ὔδεῖε: 
146 Ε,, 4ἱεβ6γ Ζοτη πγατάθ ]αῦσο σε- 
εὐεϊσετί ἀπτοἈ ΑοΠι]]ς ἄθροετπιᾶδισο 
ἨΒοτία 1980 8. 

197. Ἐτείος Ἡεπιεθο -- β 166, 
Ἀγτθϊίες: Υβ]. ὢ 949. πόνοιο Καπιρἕ, 

158 -- ο50. 
Υ.199---210. ΑςΠΙ11 ετ]εσ{άἆσθπ 

Ῥαϊοπεπ ΑΡΒἴΘΤΟΡΑαΙΟ8. Τ16βθ 
Ἐᾶμ]απς ὈῬϊεξεί απΏα]]επᾶὰρ Απ- 
αὐθ[βα Ίπι Ὑοετηᾶ]ηΙβ σα ἆθγ νος- 
Ἠετρεπεπάεπ απᾶ {οἱσεπάεπ ΌΏαχ- 

βὔε]]ππσ, τσ]. τα 143, ππᾶ ἃα εἷθ 
Ἀρετπααρυ ἆά5 ἀερτᾶσο ἆετ Ναοᾖ- 
αΏπιπης {τᾶσί, 5ο 18ΐἱ ἀατῖτ πας ατ- 
βομεϊπΠομ]χεΙό εἶπο ]ἤπσετο ΕΙπά1ο]- 
ἴαπς σα 8εΠεῃ. 

189. Όα[ς ΑολΙ]] ἆαπ 694. ἵπ ἀῑθ 
Ἐτάς σείαμτεπεπ Ώρεετ νΠεάετσελο]{ 
παῦο, 156 πῖοπε οτζᾶπ]. ᾖΖπειίθς 
Ἠεπείο] -- 7 44. [Απμαπρ.] 

140. ἀστεροπαίω: απ Β848. Ζηγεῖζες 
Ἠεπιϊκάςσα: σα ΎΥ 8946. 

141.τόν͵ Ῥε]εσοη: νσ]. 15848, Αξιός: 
ζα Β 860. --- εὐρυρέεθρος πας Ἠ16Υ. 

144. τῷ ῥ᾽, Αβοτοραϊοι: 140. 
146. δύο δοῦρε: ναι. 165 ᾱ. -- 

μένος Ὀϊς θῆπεν: ν6. α 89. 
146. δαϊχταμένων παχ Ἠϊατ απὰ 

801, νβ]. ἀρηικτάμενος Χ Το. 
141. τοὺς -- ἐδάίζε, ερεχθρο- 

ἄβο]ιει Ἠε]ανβαία. -- οὐδ' ἐλέαι- 
ϱεν -- ψ 815. Ὀυτίσεπε Ιρποτῖετί 
ἀἱα Ἠϊεν Ρᾷχ ἀῑο Ηαπά]απσ ἆθς Ε]α[δ- 
ροΐῦβ σοσεῦεπο Βερτϊπάιπσ αἲ[- 
{α]οπάθινγοίο ἀαβ 1950--. 156 Ἑτ- 
78μ]ΐ6: αποῖ παν πας] 187 {. του 
ἀθιηβθ]ροη πιθητ Ζα θγψαΤίΕΠ, 818 
πῶς 6γ Πεν ἴπαῦ, 

148. Ὁρ]. σι ΙΓ 16. 
149. Ὑρι. στα Η 28. 



21. ΙΛΙΑΔΟΣ ϕ. ϱ9 

υτίς, πόθεν εἰς ἀνδρῶν, ὃὅ µευ ἔτλης ἀντίος ἐλδεῖν; 160 
δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῶ μένει ἀντιόωσιν." 

τὸν ὃδ) αὖ ΙΠηλεγόνος προσεφώνεε φαίδιµος υἱός' 

»Πηλεῖδη µεγάθυμε, τί ἦ γενεὴν ἐρεεύνεις; 

εἰμ᾽ ἐκ Παιονίης ἐριβώλου, τηλόθ’ ἐούσης, 
Παίονας ἄ 

ἠὼς ἑνδεκάτη, ὅτ ἐς Ἴ, 
νδρας ἄγων δολιχεγχέας' δε δέ µοι νῦν 166 

λιον εἰλήλουθα. 

αὐτὰρ ἐμοὶ γενεὴ ἐξ ᾽άξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος. 
[4ξιοῦ, ὃς κάλλιότον ὕδωρ ἐπὶ γαΐῖαν ἴἵησιν.] 
ὃς τέκε ΙΠηλεγόνα κλυτὸν ἔγχεῖ' τὸν δ᾽ ἐμέ φασιν 

γείνασῦαι. νῦν αὖτε µαχώμεθα. φαίδιμ’ ᾽άχιλλεῦ« 160 
ὡς φάτ ἀπειλήσας, ὁ δ᾽ ἀνέσχετο δῖος ᾽άχιλλεὺς 

Πηλιάδα µελίην' ὃ ὃδ) ἁμαρτῇ δούρασιν ἀμφὶς 

ἤρως ᾽Αστεροπαῖος, ἐπεὶ περιδεξιος ἠἦεν' 
καί ῥ) ἑτέρω μὲν δουρὶ δάκος βάΛλεν, οὐδὲ διαπρὺ 
ῥῆξε σάκος᾽ χρυσὺς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα 8εοῖο" 166 
τῷ ὃ' ἑτέρω µιν πῆχυν ἐπιγράβδην βάλε χειρὸς 
δεξιτερῆς, σύτο δ᾽ αἷμα κελαινεφές' ἡ δ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ 

160. τίς, πόθεν εἰς ἀνδρῶν, 6ἶπθ 
1ῃ 4ετ Ἠ]αβ πα Ἠ]6τ, 1η 4εν 04γββεθ 
αἸθρεππια] πιεάεικεμτεπάς Έταρε, 
1η πε]οπετ ΏηΒΟΙΠ τίς πχ βοσ]6Ιο] 
της πόθεν -- ἀνδρῶν ἆετ Β]]ρο- 
πηθῖπθ Τπηα]6 ἀϊεδετ Έτασθ ἵπ 6ἴπθπι 
Ῥθβοπάθτ πποσθηέ]ίο]οι. Θ0ῆο]ς βΡρθ- 
Ζ1ΑΗ816τὲ πιά. Όαίς παῖῖ τίς πΙοΠί 
α]]εῖπ, απο] πΙοΏί νοιΖαρ8γγεῖςε η8ΟἩ 
ἄθια Ἰζαπηθη βε[αρί ν]τᾶ, ζεϊσῦ ἀϊθ 
Απιηοτι Ώ1ιθ Έχασο 186 Ἠΐος, πγ]θ 
η 3858 απὰ ἆἀῑο Ἀππ]Ισομεῃ Ο 941. 
ϱὸ 98π. 7 198, Απβάτιοκ ἆετ Ὑετ- 
πιπάεταης παπα ψτὰ πιοβιν]ετζάπτοι 
9 ΞΞ οτι. 

151 -- 7 121. Αποῦ Ἠΐεν εὔεπί 
ἄετ βαΐαᾳ ἵπ ἀθτ εηρεῦεν Ῥοπίεμαπς 
σιτη νοτηθιρεπεπάεη 6 --- ἐλθεῖν, 
Ἱπάθτα ἀάατοἩ 4ἱο Βεάεπίπηπσ ἀθ5 
µευ --- ἀντίος ἐλβεἓν ετ]ἀαίετέ νιτᾶ. 

169. Ζψεῖτες ΗεπαϊδΙοὮ -- π 908. 
ω 3489. 

158 --- 7 146. Ἠίετ Ἰαῖ ἀῑο Έτασο 
4επ Βίππ οἴπεοτ πηπ]]]Ίσειπ ΑΡ]εΙι- 
παπα, οὐποΠπ] Ακίετοραϊος ἵπα {ο]- 
6επάαη 816 Ἠετρείι]ᾶ[δύ Απἰσγοτί 7Ζα 
βὔεπεῃ. 

164. τη]όθ᾽ ἐούσης: να]. Β 849. 

166. Παίονας: 7ᾳ Β 848. --- δολιχ- 
εγχέας παν Ἠ1εχ, τσ]. 6 688. -- 
ᾖδε πι εἰλήλουθα: νρΙ. 80 6, 

10Τ. ἐμοί πῦ Βε]ραίσε{άΒ] Ῥαίοπό. 
158 -- Β 860. Ὀει Ὑετα {αΠ]{ ἶπ 

4επ Ῥεβύει Ηαπάεομτί{νεῃ. 
161. Ἐπτείεβ Ηεπιαίίοῖ -- Ὢ 184. 
169. Πηλιάδα μελίην: νε]. ΗΠ 144 

Πηλίου ἐκ κορυφῆς. --- ἁμαρτῇ 7α- 
σ]οΙο]1, νίθ ΑομΗΙ 4επ Βρεετ 6ἵ- 
ποΡ. --- δούρασιν ἀμφίς Ὀδίάετ- 
βοἶζς πι] ἆθπ Ὀρθθτεηῃ ᾱ. Ἱ. 
της Ῥειάεη Βρεθτεηπ Ζρ]6ΙοἩ: ἅἄαβ 
{εη]επάο Ὑειραπι βάλε {ο]συ 164, 
Ἱπάθπα κβο[οτό ἆῑθ ερεζῖε]]ο Αι” 
Γἤηταηπρ αησεβοἩ]οββεη στα. 

168. περιδέξιος πχ Ἠ]ει -- ἄμφι- 
δέξιος ταις Ὀδειάειπ Ηάπάθη 
ταςΠἩ{Β, ᾱ. 1. σ]6ῖοὮ σεςοΠ1ςσ]ῦ. 

164. διαπρό σαη7Ζ Ἠἰπάτπτοί, 
ηαχ Ἰ1εχ ομπο Ὑδτραπι ἆεγ Βε- 
πθριπσ: νρ]. Μ 404. 

16056 -- ΎΥ 968. 
1606. ἐπιγράβδην ηατ Ἠ]ετ, παῖῦ 

βάλε να]. χ 218 βάλε αν ἆ 189 
ἐπέγραφψε. -- χειρός Ατπι 

107. σύτο νβ]. Ε 208. -- ἡ δ᾽, 
οὐποΠ] δόρυ τοιααξδσίηπς: ροάαελμῦ 



το 91, ΙΔΙΑΔΟΣ ὦ, 

γαίῃ ἐνεστήρικχτο. Λιλαιομένη χροὺς ἅσαι. 
δεύτερος αὖὐτ᾽ ᾽Αχιλεὺς µελίην ἰῬυπτίωνα 
᾿4στεροπαίω ἐφῆκε κατακτάµεναι μενεαίνων' 1τ0 

καὶ τοῦ μέν ῥ ἀφάμαρτεν, ὃ δ᾽ ὑψηλὴν βάλεν ὄχθην. 
μεσσοπαγὲς δ᾽ ἄρ) ἔθηκε κατ δη ὄχθης µείλινον ἔγχος. 

Πηλεΐδης δ᾽ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 
ἆλτ᾽ ἐπί οἳ µεμαώς' ὁ δ) ὥρα µελύην ᾽Αχιλῆος 
οὐ δύνατ᾽ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσαι χειρὶ παχείῃ. 1τ6 
τρὶς μέν µιν πελέμιξεν ἐρύσσεσθαι µενεαίνων. 

τρὶς δὲ µεθῆκε βίης' τὸ δὲ τέτρατον ἤθελε θυμῶ 

ἅξαι ἐπιγνάμψας δόρυ µείλινον ἀἰακίδαο. 

ἀλλὰ πρὶν ᾽Αχιλεὺς σχεδὺν ἄορι δυμὸν ἀπηύρα. 

γαστέρα γάρ µιν τύψε παρ ὀμφαλόν. ἐκ ὃ ἄρα πᾶσαι 180 
χύντο χαμαὶ χολάδες' τὸν δὲ σκότος ὕσσε κάλυψεν 
ἀσθμαίνοντ’. ᾽Αχιλεὺς δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ στήθεσσιν ὀρούσας 

/ / 2 2 / Δ ϱ) / 2/ ελα . 
τεύχεά τ᾽ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα 

υκεῖσ᾽ οὕτως" χαλεπόν τοι ἐρισθενέος Κρονίωνος 

παισὶν ἐριζέμεναι. ποταμοῖό περ ἐκγεγαῶτι. 186 
φῆσθα σὺ μὲν ποταμοῦ γένος ἔμμεναι εὐρὺ ῥέοντος, 

166 αἰχμή. -- ὑπὲρ αὐτοῦ ἄροαν 1Ἠπ 
ϱε]28ῦ (ΜΙπίαμτεπά: Ζα Υ 919), Ἱη- 
ἀθπι ΑοἨ1]] ἆθπ Ατπι (161) σεποῦθῃ 
Ἠαΐθίε, ππι ἆεπ Ὀρθεχ σα βοἩ]ειάετη. 

168. Ζνῖϊζεε Ἠεπικῦ. -- 4 5τα. 
Ο 81πΠ. ἐνεστήριπτο πχ Ἠϊ6Υ, ΑΟΓΥ. 
Π Μεάᾶ. 

169. Ἐτείες Ἠεπηκίοὴ -- Υ 218. 
ὑθυπτίωνα πατ Ἠ]εχ, οτ]κ]ᾶτε ἆπτοι 
Υ 99: ἰθὺ βέλος πέτεται. 

1πο. Ὑσ]. 140. 
171. Ὑσι. Θ 119. 902. 

119. µεσσοπαγές παχ Πατ, πιῖς 
ἔθηκε πβολίε Ρίβζαχ ΜΙ{{9 εἶπ- 
σορολτῦ ᾱ. 1. Ῥολμτίθ η ΦΡθ6Υ 
ὈἱΦ Ζαχ Ἠᾶ]{ίο εἶπ. --- κατ᾽ ὄχθης ἀαβ 
Ὀίατ Ἠϊπαῦ, ᾱ- 1. ἵπ ας Ὀΐσεν Ἠπποδίη. 
πο πο α ορ λοι. 
14. µελίην, πιο πγε]οπεχ 6ς 816] 

τοχ{εἰάϊσεηπ νγο]]ῇο. 
1π6 - οφ 12ὔ. πελέμιξεν 6ἵ- 

βοπ{ίοτία, πιαο]πί{ίο ογ21{{Τοτη. 

1ππ. Ἐτείες ΗεπαϊβθίεἩ -- φ 126. 
µεθῆκε βίης 11ε([Β νοη ἆοτ Κταξί 
ηδοἩ, ογβομ]αβίο απ Κταῖῖ. --- ἤθελε 
θυμῷ᾽ Έα ΠΙ 20ὔ, τρ]. τα ὅὦ 06. 

118. ἐπιγνάμψας Ῥοπεϊσ]μπεί π]ο]λ 
4ἱε6 ντ] ΈΠαΐβασπθ, βοπάθετη 
Ζ3πα ΓπβπΙν ἄξαι σολὂτοπᾶ ἀῑε Τοι- 
εὐε]]απςσ: παςλάςπι ϐϱΥ Ἐτππιπῃ- 
6εΏοσοτ Πᾶ{ζο. 

119. σχεδὸν Ό]8 ἀπηύρα-- Ξ- ΙΙ 828. 
1 290. ἀπηύρα πιαΏτβοΏοεϊπ]ΙοὮ επῖ- 
αἴε]]6 απ ἅπ- ἕ- «ρα, Άοτ. ΠΠ, ποσα 
ἀα5 Ῥαχβιοῖρ ἆ ἀπούρας (α118 ἀπό ἔρας) 
σε]ιῦτί. πρίν, με Αεἰετοραῖοβ Β6ΊΠ6Π 
Ἠαπβο] αας{ἤμτεη Κοππῖθ. 

180. παρ᾽ Ὀ]β πᾶσαι -- 4 5556. 
1864 -- 4 Όρθ. 
Πδο-- ΝΕΟΙ. Μου. 
184. τοὶ ἵτααπ (π]ββθ). --- ἐρι- 

σΏενέος Κρονίώωνος - ὃ 289. 
186. παισίν ἀει Ε]ατα], πει] ἆθτ 

(εάαηκο αἱ]σαπιαῖπ 18; πο παισίν 
επιεῖηξ 186, Ζ6ἱσί 188 Ε. --- ποτ. περ 

ἐκγεγαῶτι κεε]ωαῦ Εᾶτ εἴπεῃ, ἆ6ς 
οἴποπι Εα[βσοῦς οπύθαπητη{ 164, 

186. Αππγοπάπης ἆθβ γογμθιρθ]επ- 
4επ α]σοπιείπθη (64βπ]κεπβ, ἀα]ιθς 
Ααγπάείοη εχρ]]οαίϊναπη. --- 
ποταμοῦ αὐ]αῖ. ἄεπ. 499 Ότερταπρε 
Ζα ἔμμεναι. -- γένος Άσο, ἆθτ Ῥ6ε- 
Ζ1εηαπς -- γενεήν 187. 



91. ΙΛΙΑΔΟΣ ϕ, τ1 

αὐτὰρ ἐγὼ γενεὴν μεγάλου «4ιὸς εὔχομαι εἶναι. 

τίκτε μ ἀνὴρ πολλοῖσιν ἀνάσσων ΙΜυρμιδόνεσσιν 

Πηλεὺς Αἰακίδης' ὁ δ᾽ ἄρ᾽ «ἰακὸς ἐκ «4ιὸς ἠεν. 

τῷ κρείσσων μὲν Ζεὺς ποταμῶν ἁλιμυρηέντων, 190 

κρείσσων αὖτε «4ιὸς γενεὴ ποταμοῖο τέτυκται. 

καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε πάρα μέγας. εὖ δύναταί τι 

χραισμεῖν' ἀλλ) οὐκ ἔστι «4 Κρονίωνι µάχεσδαι. 
τῷ οὐδὲ κρείων ᾿4χελώιος ἰσοφαρίζει. 

οὐδὲ βαθυρρείταο μέγα σθένος ᾿Φκεανοῖο. 196 
ἐξ οὗ περ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα 

καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν’ 
ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικε «4ιὸς µεγάλοιο κεραυνὸν 

δεινήν τε βροντήν, ὅτ ἀπ᾿ οὐρανόθεν όµαραγήσῃ.« 
ἦ δα καὶ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος, 200 

τὸν δὲ κατ αὐτόθι λεῖπεν, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα. 
χείµενον ἐν φαμάθοισι, δίαινε δέ µιν μέλαν ὕδωρ. 

/ 35 

189. αρ Ἰ8. 
190. τῷ ἆαταπι, Ῥο]δεταπρ απβ 

ἄεπ 186-189 απσοσεῦεποι Τμαί- 
βαοΏεῃπ. Ὠίο παν ἀἴθδετ Ῥατ[και 
εἸηρεάμχίεν, ἄπτο] ἀἷθ Απαρμοτα 
πρείσσων μέν --- κρείσσων αὖτε εης 
νοτραπάεπαπ (6]ἱ6άετ βἴεπθηπ α0Ώθγ 1π 
ἆαπι Ὑετμᾶ]ζπῖς σα οἰπαπάοθγ, ἆαίς 
ἆαβ οταείο πα ἄεπ Ἰγετί εἶηπας πηΐετ- 
σοοτἀάπεύεη Νεβρεηεαίσθι Παί: πῖθ 
Ζεας εἰᾶτκει 180 αἱς ἀῑο Ε]ῆςεα, 5ο 
180 απο 488 (α6βομ]εοπῦ (4ἱε Α0- 
Κὔπιπι]Ιπσθ) ἆθρ Ζεπς αἰάτκετ αἱβ 
ἀα9 ἆετ Ε]ῆββο. -- ἀλιμυρήεις, πῖθ 
5 460, 1π9 Μθετ Ε]ΙΙα[κοπά: αἁλί 
1οκαίῖν ἀθ9 Ζ1ε]ς. 

191. ποταμοῖο Κατ {Εῆτ γενεῆς 
ποταμοῖο: νβ]. 4 1685. Ρ 51. β 191. 

193. καί αποἩ, βεηὂτυ Ζα ἆθπι 
ϱ.ΠΣΘΩ οάαπο. --- γάρ 8. --- 
ποταμός ἀπτοῖι γε Ὀεῦοπῦ πα ἄθσεῃ- 
βαΐσ τα ἄιὶ, Ἠϊετ ΒΙΚΑΠΙΠΠΚΤΟΒ, --- 
πάρα -- πάρεστι β{ο] (5ο Π ὔσεπὰ) 
Ζαχ 616, -- εἰ -- χραισμεῖν εἴπ 
Ἠδμπεπάᾶεχ Ζαβαΐσ: πεπη 6τ ἁῑτ (Πατ) 
πτκ]ΙοἩ οἴπας Πε]{εη Καπη. 

198. ἄιὶ Κρ. µώχεσθαι -- Θ 910, 
8ο σοβασῖ, αἱ5 οὗ 65 81οἳ ππῃ 6ΙΠΘΠ 
Καπαρίγοη ΡΕΙΒΟΠ σερεη ΕεΙ5οη Ἠ.Π- 
ἀε]ζ6, πε 1π ἆθπ [οἰσεπάεπ Βεῖ- 
αρἰοἸθη, πιΏμτεπᾶ Ῥκαπιαπάτοβ ἆοο]ι 

ηἩαχ ἆθπι Ακζετοραῖοβ Μαῦ εἴησαβῦ [56 
παΐ, απι 1η σεσεπ ΑοΠΙ]Ι, ἆθπ Α)- 
Κκδπιπι]ησ ἆθδ Ζ6τ8 (187), πα ππ{ε- 
β{Πίσεην. 

194. οὐδέ πο --- ᾳπἱἆθτῃ,. --- χε- 
λώιος, ἀει στὂ[είε απίεχ ἆσπ σγ]θο]]- 
βοθ, Εάββεν, ἀ4θβεεπ Ετα]ίαβ Ὀε- 
εοπάθυς ἀπτο] ἄας Οτακοὶ ον Ὦο- 
ἄοπα ἄδετ σαηζ τιευπεπ]απᾶ απά 
ἄθει αεῖπο Κο]οπίεη τετοτεϊθεξ νατ. 

196. οὐδέ απο] πΙοἈῦ. --- βα- 
Δυρρείταο πας ΕΥ. --- μέγα σθ. 
Ὦμ. -- Σ 601. 

196. περ 4ος}. --- Ζαχ ΒαςἩθ νσ]. 
5 901. 946. 

197. φρείατα παχ Ἠ16Γ. --- μακρά 
{166. 

198. καὶ ὃς ἀαπιοπείταᾶν: απο] 
46τ: τσ]. μηδ᾽ ὃς 7 59. - Ἰνθῖίθβ 
Ἠσοπιςο] --- Ἡ 417. 

199. ὅτ᾽ --- ὅτε Ψ6ΠΤ, πήξ σµα- 
ραγήση (σα Β 2190), ετ]ᾶαζετῦ 6ρεχθ- 
ΡβεὔίβοἩ βροντήν: τα ϐ 929. Βδαυῃ. 
1η σμαραγήσῃ: βροντή. 

200. Ὑβ]. 1Τ1 απᾶ 116. 
301. τὸν ΑβετοραῖοΒ. --- κατ᾽ τα 

Ίεῖπεν: νο]. Κ 9τὸδ. -- ἐπεί Ῥί8 
ἀπηύρα --- 9 60. 

202. ψαμάθοισι: ηττ Ἠῖετ απᾷ 919 
νοπι Επίδεαπᾶ, 5οπβῦ γοπι βαπάς ἆθβ 
Μεετερι{οτα. --- δίαινε δὲ --- ὕδωρ 



.. 91, ΙΛΙΑΔΟΣ ὅ. ͵ 

τὸν μὲν ἄρ᾽ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες ἀμφεπένοντο, 
δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρίδιον κείροντες" 

αὐτὰρ ὁ βῆ ῥ ἰέναι μετὰ Παίονας ἱπποκορυστάς, 
ο ο Εἰβ 

2056 

οἵ ὁ) ἔτι πὰρ ποταμὸν πεφοβήατο δινήεντα, 

ὡς εἶδον τὸν ἄριστον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 
χέρσ᾽ ὕπο Πηλεΐδαο καὶ ἄορι ἴφι δαμέντα. 
ἔνθ᾽ ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε ᾿ἀστύπυλόν τε 
Ἰνῆσόν τε Θρασίον τε καὶ Αἴνιον ἠδ' Ὀφελέστην" 210 

καί νύ κ᾿ ἔτι πλέονας κτάνε Παίονας ὠκὺς ᾽άχιλλεύς. 

εἰ μὴ χωσάµενος προσέφη ποταμὸς βαθυδίνης. 

ἀνέρι εἰδάμενος., βαθέης δ᾽ ἐκφθέγξατο δίνης' 

νὦ ᾽άχιλεῦ, περὶ μὲν κρατέειςο, περὶ δ᾽ αἴσυλα ῥέξεις 
ἀνδρῶν αἰεὶ γάρ τοι ἀμύνουσιν δεοὶ αὐτοί. 216 

εἴ τοι Τρῶας ἔδωκε Κρόνου παῖς πάντας ὀλέσσαι. 
7 νὰ / 2 7 / / / / πιω ἐξ ἐμέθεν γ᾿ ἑλάσας πεδίον κάτα µέρµερα ῥέξε᾽ 

Κερεπαπιείαπά Ζα κείµενον. Ἐ8 180 
ἄαπαςλ νοταιβσεκεῖίσί, ας εν Ἆπι 
Ῥαπᾶφ ες Εἰα[δρείζς σεία]]θπ τας, 
τρ]. 144. 

908. Ὑρ]. τ 456. ἐγχέλυές τε καὶ 
ἰχθύες: ἀἱο Δαὶο ππιτάεη Ἠηερεη 
1μτοι ΑΠηλολκεϊς πας Βοεμ]αησεη, 
νο 65 5οπεϊπῖ, π]ο]ῦ Ζα ἆεῃ ΕΙδεΠεΠ 
σετεόμπεξ, γψίθ Βἱ6 ἀἆθβπεσεη τοη 
ἀἄεπ ΑΙἴεπ αποἩἈ πΙοηί σεσεΒβδεη 
πιχάθη. --- ἀμφεπένοντο, πο Φ 184, 
ψΏτεη σθδολᾶξζῖσ απι, Παϊίεη 
βΙοὮ αἶπῖσ Πετσεπιαοπί ἄθετ 111. 

904. ἐρεπτόμενοι πιοᾷα]ε Βεδίϊπι- 
πηηηπσ σα πείροντες: Ιπάεπι 8ἵς 8 
Ἐαἴξ, ἆαταπ παρεπᾶ (η εἴπσείπεῃ 
Βήο]κομεη αὈτεῖι[εεπά), αβέτα[δεη. --- 
ἐπινεφρίδιον πχ Ἠϊετ. 

20ὔ. Ὑσ]. σα Υ 484. 
906. πεφοβήατο, Ῥ]αβαπαπιρετῖ, 

ἄθτ ἀαπειπάεη Ἰλτκαπσ: ααἲ 4εχ 
Έ]ασοπί Ὀερτ]{ζ6θη ΥΘΙΘΗ, ἆ8Π6Γ 
πηῖῦ ἔτι ππὰ πὰρ ποτ. ΥετΡιπάεη, 
οὐ πολ] ὡς εἶδον 201 απ]κπᾶρ{ῦ, αἱ5 
οὉ ἀεχ Απίαησ 4ο Ε]ασΠί Ῥεσειοπεῦ 
πᾶτο: νβ]. Π 659 {. Ίοπες {τε- 
Πο] ἆϊθξο Ῥάοποχ Ἰοπιπιεη, Ῥ]6εΙὈ 
παςἩ ἀθγ γοτμετσθπεπάεν Εᾶπ]απς 
ππκ]ατ. 

208. χέρσ᾽ ὕπο πιῖζ ἄορι γετΌιη- 
46, πθ σ156 Τηλεμάχου ὑπὸ χερσὶ 
παὶ ἔγχεῖ. -- ἴφι δαµέντα: Υρ]. 
Τ' 417. 

209. Θερσίλοχον: Ρ 216. 
γ. 2911--250. Ὀετ Ε]α[βσοῖῦ 

Ῥασζεῦ ΑοΏ1]] πι] ἀἄεπι ἄο- 
πιείπε] ἵπι Ε]α[β ααπ[σαηὂτεν 
παπά πηβομί ΑΡρο]]ο γοτνπῆτία, 
Ίπίο]σο ἆετ Εἰπάσαπσ ἆετ Ετσᾶχι- 
Ίαης νοπι Καιιρέ πιό Αβίετορβίοβ 
(σα 199) αολεῖπό ἵπ ἀἴεβει Ῥατίῖε 
46τ ταταρτὔπσ]Ιομο Ζπβαπιπιθηπαπσ 
σεβίδτί: νο]. πα 211. 221. 338. 988. 

211. Ὑσι. Ε 619. [Αημαπσ.] 
915. Ἠτείεν Ἠεπιϊκίοι -- Π Τ16. 

Ρ Τὸ. βαθέης δ᾽ ἐκφθέγξατο δίνης, 
6επαιθτο Αποζημταηισ ΥοΠ προσέφῃ. 

914. περὶ Αάν. ἄρεν ἀῑἘ Μα[β6π 
πᾶλεν Ῥορβπιπιῦ ἆπτοἨ ἄεπ ἄθπ. ὦν- 
ὁδρῶν: νοχ ἀεπ Μάππετη, τη πρα- 
τέεις, πε Ε 116, ἄρετρεπα]ῖσ 
Ῥϊε{6 ἆτ. -- αἴσυλα: να]. 950 ητεί- 
γεις ἀιδήλως. 

215. αὐτοί βε]99ῦ ἆ. Ἱ. Ῥογβόπ- 
Πο]: νσ]. Ε 608. 

911. ἐξ ἐμέθεν γ ἄπβ πιθῖπεπι 
Ῥοαΐΐε ποπϊσβίοης. --- ἐλάσας, ΟΡ]ε]εό 
Τρῶας. --- µέρμερα (3Ψ. µερ- 1π µέρ- 
ιµνα, Λιε-πιογ) ἀεπκνῦτάίρες, ᾱ-. Ἱ. 
βοισεπθιχοσθπάθ, οπδεί2]ίο]λο 
ΤΠαίθν, σα Κ48. Ναολμ ἆαπι 191 Ε, 
ἄθοαυ ἀῑα ΚτιεσετίδοἈο Βάπππιαπσ ἆθβ 
οῦίες ἀθεασίθι Ιδῦ ἀῑο Ἠϊ6ς απβ- 
Ρ6βρτοσμεπθ Είδα, ἵπ νε]σποτ ϱς 
ἀἱο Έτουγ ρταϊβαΙθβρῦ, απά ἀἱς σαπ7ζθ 
Ἠα]ίαηπρ ἆοςδ «οΐζε Ὀοε[γεπιάρπά. 



91. ΙΛΙΑΔΟΣ ὅ, 1ο 

πΛλήθει γὰρ δή µοι νεκύων ἐρατεινὰ ῥέεθρα, 
οὐδέ τί πῃ δύναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν 

στεινόµενος νεκύεδσι., σὺ δὲ κτείνεις ἀιδήλως. 250 

ἆλλ᾽ ἄγε δὴ καὶ ἔαδον' ἄγη μ ἔχει, ὄρχαμε Λαῶν.ά 
τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς" 

»ἐἔσται ταῦτα. Σκάμανδρε διοτρεφές, ὡς σὺ κελεύεις. 

Τρῶας δ᾽ οὐ πρὶν Λήξω ὑπερφιάλους ἐναρίζων, 
πρὶν ἔλσαι κατὰ ἄστυ καὶ Ἕκτορι πειρηθῆναι 226 

ἀντιβίην, ἤ κέν µε δαµάσσεται ἤ κεν ἐγὼ τόν. 

ὧς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐπέόσυτο δαίµονι ἴσος. 
καὶ τότ᾽ ᾽άπόλλωνα προσέφή ποταμὸς βαθυδίνης' 

μὴ] { 2 λ / 2 ΄ ν) μῶ πόποι, ἀργυρότοξε, 4ιὸς τέκος, οὐ σύ γε βουλὰς 

Ῥιο Ἐτ]ι]άταησ, ποπβοα πιαη 1π 
ἀϊεβετ Ἐ]ζίε εἶπο ]η9ῦ ἆεΒ ἀοὐζεθς σα 
βεῃεη Ἰαρςθ, ποάπτοὮ 6Υ Αοἰ]] 1η 
ἄεπ Επί Ίοεκεπ πο]]θ, πι ]νπ 
ἀατῖη Ζα γετάετρεη, Παῦ ἵπ 4ετ Ώαχ- 
βνε]]απσ Καϊπετ]θίι Απ]α]ή, 

918. δή 5οΏοπ. --- ἐρατεινό Ἠϊετ 
τοπ Ὀδβοπάετετ Ἰλτ]καπς, ἵπι ἄερεη- 
αΐσ σα Ίμτετ απᾳεπΏ]ΠοΚΠοπεη Β6ε- 
βοπαθη]εῖό, νο 8ἱ6 τοπι Β]αῦ Ὀθ- 
βααε]ύ εἶπά: τνρ]. 91. 

219. οὐδέ τέπῃ, νο. Π 110, απᾶ 
πη]ομί ἱτρεπάν]θ, τηῖῦ δύναμαι 
παρε ἀπτομαις Κκοίπθ ΜδρΠομκεῖῦ 

220. στεινόµενος πῇῦ ἨΏαΐ., ψθ 
πΟΟἩ ν 44ὔ, εἰπρεεπρί ἀπτοἩ. --- 
σὺ δὲ κτείνεις Ῥεσιϊπάσπα. --- ἀιδή- 
Λλως. ἆ88 Αάνετο Ώαχ Ἠ16Υ, 

231. καὶ ἔασον Ἰ8ΐ9 αποἩἈ (εἴη- 
τη]) αὉ, πῖῦ σεσεπεἈ{ζ]οπετ Βθ- 
Ζ1εΠαπρ Ἴααξ βθίη ρΙθμετῖρες Ῥ6ε- 
Ἠαττεη: τσ]. υ ὅδ. -- ἄγη μ ἔχει 
Ξ γ 20τ. π 2458, Ἠϊει: Ἐπίβοίπεη 
οατ[ᾶ]1{ πι]ςῇἩ. 

200 -- Τ' 198. 
229. Ὑρι. - 669. ἔσται ταῦτα: 

ἀἱθβο Ζπ8ασο Ῥε2β]εμί βἶοἩ απζ ἀῑο 
Ῥιήο ἆθεθ ΕἸα[βσοίίς 917, πᾶλτεπα 
ες ἵπι [ο]σεπάεπ 3924 Π. ἀἱο Απί- 
{οτάεταηρ 221 Ζατής]πγαῖβῦ. --- ὡς 
σὺ κελεύεις -- Θ 956. Ψ 96. ϱ 669 
αππᾶ ἴη ἆειτ 0. 

224. λήγω παῖῦ Ῥατβοῖρ πε Τ191. 
3. 5η. 

9065. Έκτορι αὈ]μᾶπσὶίςσ τοη ἆντι- 
ος πειρηθῆναι π8ο] Απα]ορῖθ ἀ4ετ 
ετρα 468 Κάι {επε: νρ. Ε 220. 
236. ἤ κεν --- ἤ κεν: ραταἰα[ίεο]ιθ 

Ρια]πηκΕνεᾶΐσε, πε]ομε ἆθπ Βερτίβ 
εἶπες επἰδοπεϊιἀσπάεη Καπιρίος ααξ 
Τοὰ παπά Ἠεβεπ επφ]οκε]η: σα Σ 808. 
88 ιπρείοηίθ µε: 7α Ἡ ΤΑ. --- δα- 
μάσσεται πια. Επ. -- ἤ κεν ἐγὼ 
τόν -- ϐ 5δδ. 1 ὅθδ. 

201. Ἐτείες Ηεπι]βζΙο] -- Ρ 188, 
Ζυγεῖζοε --- Ε 458. 459. 884. Π τος. 
86. Ύ 44Π. Ῥϊο ὙΜοτίο βοΠθίπθη 
Κααπι ΔηΠἀΘΙΑΒ γετβίαπάεη ποετάθη 
Ζα Κὔππεη, αἱ ἀάῑδ Αομι]] ἆθπ 1π 
4εχ Ἐβεπο ΒΙεπεπάεπ Έτοθτη παο]ι- 
βεε]]{ Βε]. 

209-- 285. Ὠϊεβει Απγαΐ θε Ε1ι[5- 
σοῦῦεβ Αη ΑΡρο]]ο, ἆεββεη ΑΠΤΓΕΡΘΙ- 
Ἠαῖδ ἵπ ἀθτ Νάμα 4εΒ Ε]αςδες Ἠϊει 
ομπθ ποϊίθτεβ νοταπβσθβεῦζὺ γψ]τα, 
πγᾶΏτεπᾶ ος 1Π ἀ1θβεπι («θβαπσθ ποο] 
δατ πΙοΏῦ πεπαππίύ 160, [της σαπῇ 
πηγνογτηϊ{ῦε]{ εἵπ απᾶ Ὀ]αιρε πολης 
πι οἨπε α]]επ Ετίο]ς, εοπάθτη αποἩ 
ομπο ]εάςο Ετπιάθγαησ. Αποβ βεἴζῦ 
4ἱθ 32581 {. επύπα]ίεπο Ζεϊρεβίϊπι- 
παπα, πε]ομθο αη Ο 29585 Π. οτιππετῦ, 
Ῥεί ἆἀεπι γοπ ᾖ6ις απ ΑΡο]]ο εχ- 
(εΙ]ίεη Απ ζτασ αἴπθη νγαΙῦ Ὀεβείπαπι- 
{ετεη Ιπῃα]6 Υοταις, αἱξ πγεπϊρβίεης 
1’ 2ὔ νοτ]ερί. [Αηπαπρς.] 

228. Ὑμι. Ο 320. Π 668. 
299. οὐ σύ γε: 4ἱθ Νεραβίοι 19ῦ 

πα ἨΝαολάτασκ νοταησθείε]] πι 
(6εσεπβαίΣ 7Ζα ἆθτ ἆπτο]λ 980 Ε, Ὀο- 
στϊπάεύεπ Ἠτψατύαης ἆ4ε5 εσεπ- 
6118, απᾶ σύ ἆπτοἨ γέ Ὀείοπᾶ ταῖξ 
Ῥεζας ααξ ἀεπ ἀἆαπιδε]θεπ εγ{αῖ] επ 
Αιαίταςσ, πίθ ϱ ὅτθ, ἆ8βδ (αππθ τα 
ΤΈοπο ἆθβ Ιερμαίεπ Ὑοτνατί: ἆα 
Ῥοψαμχδεεῦ Ία ἆοοἩ πΙοΒ{Μ! 



τά 91. ΙΔΙΑΔΟΣ ὦ, 

εἰρύσαο Κρονίωνος. ὅ τοι µάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλεν 950 
Τρωσὶ παρεστάµεναι καὶ ἀμύνειν, εἰς ὅ κεν ἔλδηῃ 
δείελος ὀψὲ δύων. σκιάσῃ δ ἐρίβωλον ἄρουραν.' 

ἦ, καὶ ᾽άχιλλεὺς μὲν δουρικλυτὺς ἔνθορε µέσσω 
χρημνοῦ ἀπαΐξας, ὁ δ᾽ ἐπέσόσυτο οἴδματι θύων. 
πάντα ὃδ᾽ ὄρινε ῥέεθρα κυκώμενος., ὦσε δὲ νεκροὺς 386 
πολλούς, οἵ ῥα κατ αὐτὸν ἅλις ἔδαν, οὓς κτάν᾿ ᾽άχιλλεύς": 
τοὺς ἔκβαλλε δύραξε, μεμυκὼς ἠύτε ταῦρος. 

χέρσονδε' ζωοὺς δὲ σ6όω κατὰ καλὰ ῥέεθρα. 
κρύπτων ἕν δίνῃσι βαθείῃσιν µεγάλῃσιν. 

δεινὸν δ᾽ ἀμφ) ᾽Αχιλῆα κυκώμενον ἵότατο κῦμα, 240 
ὤθει ὃδ᾽ ἐν σάκεῖ πίπτων ῥόος οὐδὲ πόδεσσιν 
εἶχε στηρίξασθαι. ὁ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν 
εὐφυέα μεγάλην ἡ ὃδ᾽ ἐκ ῥιζέων ἐριποῦσα 

κρημνὸν ἅπαντα διῶσεν. ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεθρα 

ὄζοισιν πυκινοῖσι, γεφύρωσεν δέ µιν αὐτὸν 246 

980. εἰρύσαο, ΦΙθ 4 916. -- µάλα 
πόΛλ᾽ ἐπέτελλεν --- 2 201. 

981. παρεστάµεναι καὶ ἀμύνειν, 
πιο Ο 255. Ῥ 508. -- εἰς ὅ εν 
ἔλθη -- Ἐ τή, αποἩ Κ 69. 

292. ντ εισς πττ Ἠ16Υ Βαυρίαπίν, 
Ἰη ἆθι 0ἀγβεεο δείεἸον ἦμαρ, ἀετ 
β16Ἡ ποϊσοηπάο Ταασ, ἆειτ ΑΡεπᾶ, 
τετραπάεηπ της ὀψὲ δύων (π]ε ε 
919), πγα8 αἰσεπΏ]οὮ νοη 4εχ ΒΟΠΠΘ 
σε]ίεη πγῶγᾶς. 

Υ. 958- -ΟΠ1Ι. Αοβ1Ι]1]1 τον ἆθπι 
Ε]α[βσοῦῦ ροδτᾶτπ ρα. 

298. ή, παΐ παῖῦ αρ] εκίδυεο]βε]: 
πιο Κ 464. 4 446. --- ἔνθορε: ππ- 
Ῥδστοαί{]1ο]Ἱ πας] 927, πο πας 
βαἶπθι Ζπεασο 225. ἸΝἂτο αΏετ ἀῑε 
Μείπαπσ ἆθβ Πιομίαις, ἆα[ς Αοτ]] 
β1Ἡ 9227 7πετεῦ σεσεη ἆῑθ ποσο] ατα 
Ἐ]αβκο Ἠϊεπεπάεη Ῥᾶοπειτ (206) 
σοποπᾶεῦ Παρα παπά Ἰθίσο 1π ἆεπ 
Έ]α[ς σθβρταηπρεη 861, Ἡπι ἨΒΟΗ 
Β6ΊΠ6Υ Ζπεασο ἀῑο ἀἁατίη ὈεβπάΙεπεπ 
Έτοςν Ποταιβ2αἰχδΙρθη, 5ο πᾶχα αἩΏ- 
66βοπεη νοηπ ἆετ Ὀτ]κ]ατμαοιῦ ἆατ 
Ῥατείε]]απσ ἆετ σγιπιπ]]σο Καπιρέ 
465 ἀοἴὔίθβ σοσεη 1μπ ππΏερτθΙ{] ο]. 

984. ἀπαῖϊξας πα Ἠ16χ, --- οἴδματι 
Βύων --- ἳρ 950, νΡΙ. µ 400 παῖῖ 408, 
{οβοπά πι1ό ἠΓοροπεο πα]. 

256. Ῥοαο]μίο ἆοπ Ἰερπαίεπ ἁἆα]κ- 

γ]Ιβομεα Βγύμπιας 498 Ὑετςθς. --- 
πυπώµενος απ{νιτοε]πα, ἵπ πῇ]- 
ἀεπι ΑππΗς, ναι. µ 998. --- ὧσε 
5ὔ16[5, αείζίοε 1π Βεπεραπᾳ, ἆετ 
Απίηπς ἀθες ἐκβάλλειν 201. 

28Τ. μεμυκὼς ἠύτε ταῦρος γοη 
ἄεπα ρεγεοπίβοιετίεη ΕΊαί[Α. 

2568. χέρσονδε Ὀεδπιπηῦ θύραζε 
(Ίπιπααβ) πᾶΠεΥ. --- σώω,, πθ Π 968, 
παρε. γοπι αθο]εεμεπ σώωμι. 

959. πρύπτων Ῥετρεπά, ἀπτοἩ 
γετλή]]επάς απἆ βολήίσεπάρ ποσα: 
να]. 1 248 {. -- Βεαεπίε 4ο ἀτεῖ- 
πια] υεάετκεμτοπᾶε Ἐπάππρ ῃσι. 

940. δεινόν Αάν. Ζα πυκώμενον. 
-- ἵστατο ετ]οῦὮ 8168, 5δἰῖεσ 
το]. 915. 

941. ἐν σάκεῖ πίπτων ἆᾱ. 1. ἵπ ἀθπ 
πολ]]ά βἶο] οισἰθ[εεπᾶ, τοη οΏεῃ. 
--πόδεσσιν στηρίξασθαι: νο]. µ 494. 

949. ἐν ῥιζέων: Υβ]. πρόρριζοι 
πίπτουσιν 4 1ὔ0Τ. 

944. διῶσεν ηᾶχ Ἠ16Υ, τ1{5 απ{, 
-- ἐπέσχε εχβίτεο]ίε β1οἩ ἄρετ, 
Ῥοεάεοσκί{ο νρ. 407. 

246. γεφύρωσεν, Ποτά Ἀπιπηία, 
Ιπάθπι ἆθτ απο; ὕἴδρει ἆεπ ΕΙπίβ 
Μἰπρε[α]]επο Βααπηδίαπητα Ε1ε οἈθᾶπα 
οἴπεῃ Ώαπιπι Ῥ]άθίθ. --- αὐτόν 1 
«ο]υρί, ἵπι ἀεσεπεαῦσ σα ἀ4επ ῥέ- 
εΌρα. 

ο. 



91. ΙΔΙΑΔΟΣ ϕ. πο 

εἴδω πᾶσ᾽ ἐριποῦσ”' ὃ δ᾽ 2 ἄρ) ἐκ δίνης ἀνορούσας 

ἤιξεν πεδίοιο ποσὶ κραιπνοῖσι πέτεσθαι, 
δείσας. οὐδέ τ᾽ ἔληγε 9εὺς μέγας. ὥρτο δ ἐπ᾽ αὐτῶ 
ἀκροκελαινιόων. ἵνα µιν παύσειε πόνοιο 
δῖον ᾽άχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ Λοιγὸν ἀλάλκοι. 950 
ΠΠηλεΐδης ὃδ) ἀπόρουσεν., ὅσον τ᾽ ἐπὶ δουρὸς ἐρωή, 
αἰετοῦ οἴματ ἔχων µέλανος τοῦ θηρητῆρος. 

ὕς 9) ἅμα κἀρτιστός τε καὶ ὤκιστος πετεηνῶν' 

τῷ ἐικὼς ἤιξεν, ἐπὶ στήθεσσι δὲ χαλκὺς 
σμερδαλέον κονάβιζεν' ὕπαιθα δὲ τοῖο Λιασθεὶς 2656 

φεῦγ᾿, ὁ δ᾽ ὄπισθε ῥέων ἔπετο µεγάλω ὀρυμαγδῶ. 
ο 2 

ὡς δ᾽ ῦτ μ]ρ ὀχετηγὸς ἀπὺ κρήνής µελανύδρου 

ἂμ φυτὰ καὶ κήπους ὕδατι ῥόον ἡγεμονεύῃ. 

χερσὶ µάκελλαν ἔχων ἀμάρης ἐξ ἔχματα βάλλων' 

τοῦ μέν τε προρέοντος ὑπὸ ψηφῖδες ἅπασαι 260 

241. Ἐτεῖθρ Ἡοεπι]δΙοἩ: νρ]. ο 188. 
Πιξεν ΠΠΓ πέτεσθαι ναι. Ν 65 
ὦρτο, πέτεσθαι, π8ΕἩ Απα]οσῖθ γοη 
βη δ᾽ ἴέναι, ο Ἀπανπς β16Ἡ ἀαβίη- 
Ζιῃ18ρεῃ. 
348. δείσας οτβςἩτοσκοθήῃ, -- ἐπ᾽ 

αὐτῷ απ{ μη βο]ορί 195, πι 5ε1ρεχ 
ηβοἩ. --- ὦρτο ὃδ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ: γρ]. 
Ἑ, 590. 4 9459. 

949. ἀκροκελαινιόων πατ Ἠ]αυ, 
απξ ἄετ ΟΡετ[]ᾶολμο β1ο] 
βοηΏπἈτζροπά, Τοπ ἆθπι απβοΏπσγε]- 
Ἰεπάειπ παπά Πορ αβοπᾶθαι ΦίΤΟΠΙ6Θ, 
σε]ῦτῦ 6ης ᾳπ ὦρτο: ετποῦ 1ο] τηῖξ 
ἀαπκε]εομπνδ]]οπάαετ Ἐ]τπι. ἵνα 8 
ἀλάλκοι --- 181 {. [Απῃαπσ.] 

261. ἁπόρουσεν ϱΥ βρταησ Ἠϊη- 
ΝΕΡΒ, π88 36ὔ σεπαπετ Ρεσεϊομπεί 
16: ὔπαιθα δὲ τοξο Ίιασθείς. -- 
ὅσον τ᾽ ἐπὶ δουρὸς ἐρωή -- Ο 858, 
πο γίγνεται 1Το]σί, πᾶμτεπα μίος 
ἐστί Ζα ἀεπ]κεη 18: ὅσον τ᾽ ἐπὶ --- 
ἐπὶ ὅσον τε ἄθει 6ἴπεῃ πγῖθ στο[Βθη 
ΈΏααπι Ἠϊπ ᾱ. Ἱ. φοπεῖῦ, (Ρεμ). 

253, α[ετοῦ οἴματ᾽ ἔχων, ναι. Π 
65. οἶμα ὑπιρείως, 4ἱθ αϊτιπίκο]ιθ 
Ῥεπεριηπςσ, πιο ἆετ εἶπ ΒααὈίιετ 
απξ 8εἶπο Βοεπίο ]οβεσΠμ1ε[ςζ. --- τοῦ 
Φηρητῆρος, τρ]. «ϱὁ 516, 16πΠ6β 
1ῶσθ6χτς, ποάττοι ἆ4ετ Αά]ετ αἱβ 
ῬαπΏνορε] Ῥεπεϊοππεῦ πητά, υίθ 
Τιὅντο ππά ΥΤοιΕ σίντης Ἠοί[εῦ, 

2ὔ8. ὤκιστος πετεηνῶν --- Ο 3288. 

2ὔ4. ἐικώς παχ ἸἨΐετ ὐαβῦ ἆἀθς 
τερε]πηθ/βίπεπ ἐοικώς. --- σθήΏεσσι 
Ῥ18 κονάβιζεν ΞΒΝ 491 {. 

205. ὕπαιθα παῖῦ ἄθπ. τοῖο: βεῖ- 
νγᾶτίς (αηῇετ) τοη 1Ἠπι πες, την 
Λιασθείς, πιο Ο 520. 

25π. ὀχετηγός παν Ἠϊ6τ, ἆοθτ 
εἴπεηπ Καπα] 219Ἠ3. -- ἀπὸ πρ. 
µελανύδρου -- Π 160. 

208. φυτά ΕΠΑΠΖΊΙΠΡΕΗ. τοσο 
ὕδατι ῥόον ἡγεμονεύῃ, π8ΟΝ ἆθι 
Απαιοβ]ο γοη ὁδὸν ἡγεμονεύειν 
τινὶ (ω 225): ἆεπι Ίαββεχ ἀῑοθ 
Φύτόπιαησ ποὶςί ἆ. 1. ἆεπ Νες, 
απξ ἆθπι ϱ8 8ἱ0Ἡ εγα]είβεπ 8ο]. 

269. μάκεΊλαν ππά ἁμάρης πχ 
Ἠ1ετ. --- ἔχων 180” ἀεπι {ο]σεπάεπ 
βάλλων απίοτσεοτᾶπεῦ. -- ἔχματα 
ἀ4ϊε ΗεπιπιηῖΙββθ, π88 Ιπ Ίγεσο 
Ἠθαῦ. Ώετ Καπα 196 Ὀοτοίές Σετς, 
ἄθτ ὀχετηγός οπ[ζεπῦ 1αεῦῦ πα 
ηΟΟΝἈ τσ ἆετ Ἠασκθο, πᾶθ 8η 
Ἐχτᾶς, ΗοίΣ, Βίεϊπεη ἵπ) 4παφο]ρο 
μοσί απά ἆῑῃ Ίλαββετ απ{Πα]ίεῃ 
κοπτ{θ. 

260. τοῦ μέν τε -- προρέοντος 
επεῖ,. αὔβο].: σ]]ῦ τοπ ἄεπι Ἠετ- 
νοτκύτόπιεπ απβ 4ετ Θπε]ε, ται. 
161: ἆππα ἴτι εσεπεαΐα τὸ δὲ --- 
κελαρύξει: άαηπ αὖ ου β1οἩ αοἩπο]] 
Πἰπαλαθῶτσεπά. --- ὑπὸ Αάν. απ{εΠ, 
Ίππ ἀτππᾶε ἀεδ Καπα]θ. --- φηφῖδες 
ππά ὀχλεῦνται η Ἠ16Γ. 



Τ6 21. ΙΔΙΑΔΟΣ ὁ, ι 

ὀχλεῦνται' τὸ δέ τ) ὦκα κατειβόμενον κελαρύξει 
χώρω ἔνι προαλεῖ, φθάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα" 
ὡς αἰεὶ ᾽χιλῆα κιχήσατο κῦμα ῥόοιο 
καὶ Λαιψηρὸν ἐόντα" 8εοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν. 

ῥὁσσάκι δ᾽ ὁρμήσειε ποδάρκης δῖος ᾽άχιλλεὺς 265 
στῆναι ἐναντίβιον καὶ γνώµεναι. εἴ µιν ἅπαντες 
ἀθάνατοι φοβέουσι, τοὶ οὐρανὺν εὐρὺν ἔχουσιν, 

τοσσάκι µιν μέγα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο 

πλάζ ὤμους καθύπερθεν' ὁ δ᾽ ὑψόσε ποσδσὶν ἐπήδα 
θυμῶ ἀνιάζων' ποταμὸς ὃδ᾽ ὑπὺ γούνατ ἐδάμνα ζ γ η 270 

λάβρος ὕπαιθα ῥέων, κονίην δ᾽ ὑπέρεπτε ποδοῖιν. 
.. 2 2/ 29.1 2 λ 2 δω ΠΠηλεΐδης δ ὤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν 

»2εῦ πάτερ, ὡς οὔ τίς µε θεῶν ἐλεεινὸν ὑπέστη 

ἐκ ποταμοῖο σαῶσαι' ἔπειτα δὲ καί τι πάθοιµι. 

ἄλλος ὃδ᾽ οὔ τίς µοι τόσον αἴτιος Οὐρανιώνων., 

ᾖ µε φεύδεσσιν ἔθελγεν, ἀλλὰ φίλη µήτηρ, 
21ὅ 

ἤ μ᾿ ἔφατο Τρώων ὑπὸ τείχεῖ δωρηκτάων 

Λαιψηροῖς ὀλέεσθαι ᾽πόλλωνος βελέεσσιν. 

961. κελαρύζει εὐτῦπις ται- 
βοΏοαπά. 

263. προαλεῖ πατ Ἠἱ6Υ. --- φθάνει 
ης ᾱ πῖο Ι 606. -- καέβορσαπ. --- 
τὸν ἄετ Ατκε] Ὀείπι Ῥατασίρ: ζα 
Ῥ Ίσςο, 

2605. αἰεί Ἰθάεη Απρεπομοζ. --- 
χῦμα ῥόοιο ψῖο 806. 1 689. 

265. Ετείες Ηεπηεβομ Ξ- Χ 194, 
Ζπε]τει -- 4 191. ὁρμήσειε ϱ1οἨ 
αηβδοπ]Ιςκζο. 

206. στῆναι ἐναντίβιον Ξ- ϱ 489 
εἰαπάσιλμα]ζεη ἀεφαὶις επίσερει- 
βθἰποπά, β1ονἃ σπατ ΊοαεἩμν σα 
ΒΘΊΖΘΠ. 

260Ί. φοβέουσι 5οπεισἩθη, 80- 
{θτη »ία ΊἨπι πΙοΠέ Ὠδϊείεπεη, ἆθπι 
ΦΙΠΏΘ ηΒΟΗ: 1Ἠτη ΓεΙπά]1ο] εοἶη; ἀετ 
Νασμάτασ]ς Πεσί απξ ὤπαντες: οϐὉ 
ἵμτα Ἰκοίπος Ὀθίκίο]ο, ---τοί Ὀ 
ἔχονσιν -- Υ 999 παπά ἵπ ἆ. 04. 

2608. διιπετέος ποταμοῖο Ξ- 826. 
Π 174. Ῥ 268 υιπᾷ Ο4. 

969. πλώζε πῖς κπαθύπερθεν 
βοπ]ασ τοηπ οΏεπ Ἠς6ςχ, βοᾶα[Β 
1η ἀάξ Ἰλαββοτ Ὦ]ς ἤρεχ ἆῑο Βολ]- 
ἴετη σἶηςσ. -- ποσσὶν νεταπβοµαι- 
ΠοΏί ἀῑο επετρῖβομθ Βαψπεσιπς, νρ]. 
Έ, τ45. 

το. δυμῷ ἀνιάζων -- γ 8Τ. --- 
ὑπὸ γούνατ᾽ ἐδάμνα --- ὅρ. 

211. λάῤρος ρτᾶαικαΒν τα ὑπ. 
ῥέων. -- ὑπέρεπτε πατ Ἠῑ6ς, τ[5 
απίεη Τοτῇ. 

Υ. 212---.804. Αοπ1]]ς Ὑαμταξ; 
Ῥοβεῖάοπς ππά Αίπεπεςφ Βεῖ- 
5ίαπάἀ. 

2τ. -- ΤΙ 964. 
2185. ὡς οκκ]απιαθίν: πῖθ, ἆα[β. 

-- ἐλεεινόν Τα µε. -- ὑπέστη ϐ68 απξ 
ο παµπα, ἄΌετ βἶοὮ ΡΕπ ΤΗ. 
[Απβαπσ.] 

214. ἔπειτα ἀ4απ8οἩ, πΒεἩ ἆοτ 
Πείίαπσ απ5 ἆθπι ΕΊπίβ.--- καία πο 
τηῖῦ Κοποθβείῖνεπι Ορίαν πάθοιµι: 
νσ]. Ε, 685. Ρ 64Τ. η 324. 

216. Ἐτείες Ἠεπιϊβίῖςα -- β 88. 
ἀλλά, Ιευμαίσετ εσεπεαίΣ εἰαῦῦ ἀθς 
Κοιτα]αίίγειπ ὅσον η8ΟἨ τόσον, π1θ 
ξ 144: πθεΙη, ΙΕεΙπιΘΏΣ; τα]. σα 
2 9860. 

2Τπ. ἤ: ἀϊεςξον σπεῖῖο Ἠε]αανβαΐα 
ατ]ἠπζετί ἆθεπ οχδίεη. 

918. λαιψηροῖς παχ Ἠϊες Βοϊψοτί 
τοπ βέλος. -- Ὀυπίρεπε Ἰαπίθί ἀῑο 
γοταιανετκἠπάίσαηπσ γνοπ Αολμί]]8 
Τοάο π]χρεπᾶ 8ο Ὀοβμπιπιῦ: τρ]. 
Τ' 417. 



91. ΙΛΙΑΔΟΣ ὅ, ον 

3 6 μ’ ὄφελ) Ἕκτωρ ατεῖναι, ὃς ἐνθάδε γ᾿ ἔτραφ᾽ ἄριστος' 
τῷ κ᾿ ἀγαθὺς μὲν ἔπεφν᾽, ἀγαθὸν δέ κεν ἐξενάριξεν. 280 

ν / δ. / ρ/ ς ρ 

νῦν δέ µε Λευγαλέω Δανάτω εἵμαρτο ἁλῶναι 

ἐρχθέντ᾽ ἐν µεγάλῶ ποταμῶ, ὡς παῖδα δυφορβόν. 
ὃν ῥά τ) ἔναυλος ἀποέρσῃ χειμῶνι περῶντα." 

ὧς φάτο, τῶ δὲ μάλ᾽ ὦκα Ποσειδάων καὶ ᾽4θήνη 
στήτην ἐγγὺς ἰόντε, δέµας δ᾽ ἄνδρεσσιν ἐίκτην, 2856 

χειρὶ δὲ χεῖρα Λλαβόντες ἐπιστώσαντ) ἐπέεσσιν. 
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων' 
»Πηλεῖδη. μµήτ ἄρ τι Λίην τρέε μήτε τι τάρβει᾽ 

τοίω γάρ τοι νῶι 9εῶν ἐπιταρρόθω εἰμὲν 
Ζηνὸς ἐπαινήσαντος. ἐγὼ καὶ Παλλὰς ᾽άθήνη: 290 

ὡς οὔ τοι ποταμῶ γε δαµήµεναι αἴσιμόν ἐστιν, 

ἀλλ᾽ ὅδε μὲν τάχα Λλωφήσει, σὺ δὲ εἴδεαι αὐτός' 

αὐτάρ τοι πυκινῶς ὑποθησόμεθ”, αἴ κε πίθηαι’ 
μὴ πρὶν παύειν χεῖρας ὁμοιίου πολέμοιο. 

πρὶν κατὰ Ἰλιόφι κλυτὰ τείχεα Λαὺν ἐέλσαι 29ὅ 

Τρωικόν, ὅς κε φύγῃσι, σὺ δ᾽ Έκτορι θυμὸν ἀπούρας 

219. ἐνθάδε γε Ίῖετ ΨθηΙσβῦθη5 
Ίῃπ (ορεπεαί7 σα ἀἄεηπ Ηε]άθη αη- 
4ετετ ΤἈπάεν. --- Ζπεϊίθε Ηεππϊβί]ο!: 
νο]. Ὁ 948. ἔτραφ᾽ Ιπναπδϊδιν πο 
Β 661. 

280. Ώεηπ Ἠαπρίβεάαηχεπ επῦμᾶ]έ 
άαε θχαίθ Εεὰ τῷ κ᾿ ἀγαθὸς μὲν 
ἔπεφν᾽, ἆῑβ Ἰνείϊα, πθ]οπθς ἀῑε 
ῬἨρεπρήτίϊσ]εις εξ ππθετΠεσεπάει 
Ἠοτνοτλεῦί, 186 οἵηπ Ζαβαΐα ἀ4εβ αποἩ 
Ἰηπ ἄἶθβετ Ῥήπαβίοηυ Ἠδτγοτβρτεσπεῃ- 
ἀεπ Βε]0δίσε[άμ]9. 

981 -- ε 912. ὦ 84. νῦν δέ 80 
806. --- εἴμαρτο παν Ὀδβίπηπας, 
ἀ4αβ Ῥ]πβαρ{ί. πιν Βεζασ αιξ ἀῑα 
Στῆπεν Ἰπίο]σε ἀει Μεί]απσ ἆετ 
Τπεςς σε]εσίο ΑπβιοΠῦ. 

284. [Απμαπρ.]. 
28ὔ0. στήτην ἐγγὺς ἰόντε: νρ]. 

4 496. 
286. Ὑρι. ὄ 258. χειρέ, 1εάετ της 

βείπος εἴπεπ Ηαπά. -- ἐπιστώσαντ᾽ 
ἐπέεσσιν: πιαε]ίεη β16Ἡ (τη) Ζαγει- 
]βεισ ἆπτο]λ Ἰλοτίθ, 6αΏεη 11πα 6- 
πιπσεπάο Ζπείοπεταηρεῃ. 

251 -- 3 445. 
268. μήτ᾽ ἄρ -- µήτε, πὶε Η 400. 

Κ 249. --- µήτε τι λίην τρέε πεῖο]θ 
681 υππὰ ρατ πΙοπί; τβ]. ὅτδ. 

τι Λίην: 7 Ζ 486. --- μήτε τι τάρβει: 
νρι. ϱ 1Τ1. 

999. Ὑρι. Ε 808. 
290. Ῥετ Ὑετβ πιτᾶρῬ γοη Ατί- 

βίατοἈ γετποτίθη, ππᾶ ϐ8 156 ἵπ ἀθτ 
Τμαῦ αι ήα]]επά, ἆαάῑδ Ῥοβεϊάοπ 
Αἴμπεπο απφπἀτςσκ]οἨ ποππῦ, οπε 
βἶσῃ Ζα 6ΤΚΘΏΠΕΠ Ζα ροΏοθῃμ, ἆα ἆοο]ι 
Ῥοίᾶς ἴη Μεπεοπεησεξία]ί ειβοπείπεη. 

991, ὥς {ο]πετπὰ: 16 άεππ, 
ἄαμει ἀεπαπ, πο Ι 444. 9 3289, οὐ 
πηαολάτϊοΚ]Ιο] γοταπροείε]]{ ἵπι (168- 
Ρεη»αῦ; 7α 281 Ε: ΚεΙπεΒβποΡΒ. 
-- ποταμῷ ἀπτοἈ γέ Ῥεϊοπυ παῖῦ 
Ῥεζασ Ἀυ{ ΑΟΠΜΗΙΑ. Ὑγοτία 281 {. 

299. σὺ Ρί8 αὐτός: να]. β 40, 
εἴσεαι αὐτός πηὶταῦ ϐ5 ρετεῦπ]οὮ απ 
αῑτ εε]οβῦ ετίαἩτεῃ, 

298 κἨ5 α 219. αὐτάρ τοι ἄθρεπ- 
βαῦζ Ζᾳ ὅδε μὲν. 
294 {. Ώιεβο Αποτάεταπς, ἀθταῃ 

ἑ5 Ὀεί ΑοἰΠ]] ἀοο]ι πῖομί Ῥεάατξ, να]. 
3224 {., Ἠαῦ παχ ἀ4ἱ6 Βεάεπίαηρ ἆῑε 
296 {. {οἰσεπάο Μαμπαηπς νοτζα0ε- 
τεῖδεη. --- ὁμοιίου πολέμοιο: 73 
1 440. 

29656. Ἰλιόφι .. Ἰλίου, Ζα τείχεα. 
296. ὃς πε φύγῃσι, πὶο Σ 2Τ1. 

Τ πο, εἶπ Ῥεβομτᾶπκοπάες Ζπβα{2 



τ8 ο1. ΙΛΙΑΔΟΣ ὅ, 

ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν' δίδοµεν δέ τοι εὖχος ἀρέσθαι." 
Δ μυ κο ος: 

Δ ὶ 
τὼ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰπόντε μετ ἀδανάτους ἀπεβήτην, 

Δ ς αὐτὰρ ὁ βῆ, µέγα γάρ ῥα 9εῶν ὤτρυνεν ἐφετμή, 
ἐς πεδίον' τὸ δὲ πᾶν πΛλῆθ) ὕδατος ἐπχυμένοιο. 900 

πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ δαϊκταμένων αἰζηῶν 
πλῶον καὶ νέκυες. τοῦ ὃδ᾽ ὑψόσε γούνατ ἐπήδα 
πρὸς ῥόον ἀίόσοντος ἂν ἰΘύν, οὐδέ µιν ἴσχεν 

εὐρὺ ῥέων ποταμός μέγα γὰρ σθένος ἔμβαλ᾽ ᾽αδήνη. 
οὐδὲ Σκάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον 906 

χώετο Πηλείωνι, κόρυσσε δὲ κῦμα ῥόοιο 
ὑψόσ) ἀειρόμενος, Σιµόεντι δὲ κέκλετ᾽ ἀύσας' 
Φίλε κασίγνητε, σθένος ἀνέρος ἀμφότεροί περ 
σχῶμεν. ἐπεὶ τάχα ὥστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος 

ἐκπέρσει, Τρῶες δὲ κατὰ µόδον οὐ µενέουσιν. 

Ζα λαόν: Ὑεχ (5οΥ1εΙ6) πατ εηῦ- 
ΤΙΠΠΕΠ γψ]τά. -- Θυμὸν ἀπούρας 
τν οῦ. 

20τ. Ἐπεῦεε Ἠεπιβίοὴ -- Σ 14. 
ΒΙππ ἆθτ ταῖς σὺ δὲ σοσεηεᾶ{σ]σ] 
αΠπρθςοἩ]οβεεπεη Μαμπαπσ: αΌθτ ῶ6- 
βομτᾶπκα ασ ααπέ ἀῑο Ῥόδΐαπς 
Ἠε]κίοι παπά ἆἄεπκε πού απο 
ΤΈτο]α Ζα ΕΤΟΡΕΤΗ. 

998. τὼ --- εἰπόντε, πᾶ]τεπᾶ ἆοσ] 
παν Ῥοβθοϊιάοπ 5θ65ΡΤΟΟΠεΕΠ ἨΠαίΐε: 
Ἀλη]ον Κ 8549. -- μετ ἀθανάτους, 
4ἱε αιαξ ἆθπι Ῥοπ]ασ]πί[ε]άο τει- 
βαΠΠπΙθ]ίεη  στιεοπεπ/εαπά]σπεπ 
αὐιίετ: Υ 144 Β, 

999, ἐφετμή: 2941. νοτῖτ ΙπάΙτεχῦ 
ἄιο Ααοτάεταηπσ σεσεῦεπ παχ, Ζ11 
γετίο]σαππσ ἀἄετ Έτους ἵπ 4ετ Βρεπθ 
νοχΖζασθµεη: να. 8. 

800. ἐς πεδίον: π8οὮ 947 Ὀείαπά 
βἶο] Α ο] βεποῃ ἵπ ἄοτ Εβεπθ, παπά 
ϐ8 180 ἵπ ἆατ τοτπετσεπεπάεηπ Ε- 
ζᾶλ]απς ἀπτοὮἈ π]οβμῖς απησεἀεπ{εῖ, 
ἀα[δ ϱετ ἀϊε5ε]θο τετίᾶβεεη Ἰᾶδίο, 
Απο ππνά ἵπι {ο]σοπάεπ αἱ Όρετ- 
Βαίαπσ ἆοι Ἐθεπθ 1π εἴπετ ΊΝ6ἶκθ 
ἀατσοεβῦε]]6, αἱ οὗ βἰο εὗεπ οι5ύ 
εἰπίτείθ, ἐκχυμένοιο, πεΙ6Π6βΒ 516 
αἩ5 ἆαπι Βεΐς ἀθ5 Ε]αβεε» ἤθες ἆῑθ 
Ὀΐατ επροββεπ Ἰαθζο. 

801. Ἐτείθοε Ἠεπιβείςα -- Ρ Τ00, 
7νγθΙίθς -- ᾧ 146. 

809, γούνατ᾽ ἐπήδα: Υει. ψ ὃ 
γούνατα ὃδ᾽ ἐρρώσαντο. 

910 

308. πρὸς ῥόον, Νίο Ῥ 964. --- 
ἀν᾽ ὑδύν, πε 8 δττ, στα ἵπ ἀϊοθ 
Ἠδμο. -- οὐδέ µιν ἴσχεν -- 8. 
[δημαπς.] 

804. μέγα Ὀϊβ ἔμβαλε: νε]. 4 11. 
3 151. 

Υ, 906--δ41. Όετ Ε]π[εροῦί 
τα{ξ ἆθοῃπ βΙπιοεῖςβ στα ΗΙ]{ο6 παπά 
Ῥοάτᾶπσε ΑσοἩ1]] ποσο Ποεξβῖ- 
σετ; Ἠετο εεπἀεί Ηερ]μαϊβίος 
σπα 8861Π6Υ ΑΡπεβτ. 

906. ἔληγε ἰαπβΙαν, πῖθ πο 
Ν 494. χ 68: 116[ς ταΏοεπ. --- ἆλλ᾽ 
ἔτι μᾶλλον Ξ- Ι 678. 

806. κόρυσσε, νβ]. 4 4354, σιρ{α]ίο, 
ἑὔτπιζο ατπξ. -- πΌμα ῥόοιο, Ὑ1θ 
908. 1 689. ἆθηπ Βολμ πα]] β6ἶποτ 
Βὐτόπιαπς, φοἵπετ Εἰαζε. 

807. Ἐνείος Ηεπιϊδςο: νδ].μ 249, 
ν 38, ᾳψαῖίες να]. 4 608. Ρἱ9 Το]- 
σοπἆο Απιπίαπς ἆθβ ΒΙπιοεῖς Ῥιεζεί 
ἆθπ σ]είοπεπ Απδζοί[ς πο 228---353 
4ες Απταξ απ Αρο]]ο, ἆα δἱο π]οΏί 
4επ σετϊησείεπ Εν{οὶς παῖ παπά εε]ρβί 
οἶπο ]εάο Ἐτφίάθταις Ὀ]6ιοί. 

808. Ἐπείος Ηεαπιβύιοα -- 4 1556. 
Ἐ 9659, φίλε πῖῦ σεἀε]ληζετ ΑπΙΑΠΡΕ- 
ε]να, αοο]δο] φίλλε. -- ἀμφότεροί 
περ Ὀεῖᾶο ἆοσα], ἆα 1ο α]]οῖῃ ϱ8 
π]ο]λῦ γεχπ]ας. 

809, ἄστυ Ὀ1β ἄναπτος -- Η 996. 
Ῥ 160. γ 10Τ. 

910. κατὰ µύδον: γρ]. 5 159. 
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ἀλλ᾽ ἐπάμυνε τάχιστα., καὶ ἐμπίμπληθι ῥέεὃρα 
ο 2 / / 2 3 / 2 /{ ὕδατος ἐκ πηγέων, πάντας ὃδ᾽ ὀρόθυνον ἐναύλους. 
ϱ/ μ / - λ αν ᾱ Δ σα” 
ἴστη δὲ μέγα κὔμα, πολὺν δ' ὀρυμαγδὸν ὄρινε 

φρῶν καὶ λάων. ἵνα πο ώμ ἄνδρα, 

ὃς Ἡ νῦν κρατέει, µέμονεν δ᾽ 

φημὶ γὰρ οὔτε βίην χραισμησέµεν οὔτε τι εἶδος 

οὔτε τὰ τεύχεα καλά, τά που µάλα νειόθι Λίμνης 

κείσεθ᾽ ὑπ) ἰλῦος κεκαλυμµένα: κὰδ δέ µιν αὐτὸν 

εἰλύσω φαμάθοισιν., ἅλις χέραδος περιχεύας 

μυρίον., οὐδέ οἳ ὁστέ ἐπιστήσονται ᾽άχαιοὶ 
ἀλλεέξαι' τόσσην οἱ ἄσιν καθύπερθε καλύψω. 

αὐτοῦ οἳ καὶ σῆμα τετεύξεται., οὐδέ τέ µιν χρεὼ 
ἔσται τυμβοχοῆσ)., ὅτε µιν Βάπτωσιν ᾽4χαιοί.' 

ᾖ καὶ ἐπῶρτ᾽ ᾽άχιλῆι κπυκώμενος ὑψόσε θύων, 

819. ὕδατος τα ἐμπίμπλ]ηθι. --- 
ὀρόθυνον ᾱ. 1. Ἰαΐ5 απεογγε]]ο. --- 
ἐναύλους ἆῑο αἰε[βρᾶσ]α, ποθ]ομο 
β1οὮ 1π ἆεπ Βἰπιοείς ετοΙείδεη. 

918. ἵστη Ἰ[8 βίο 6χπερεῃπ, 
βἴθίρθῃ.--- Ζπεῖτες ΗεπιΙβΙεἩ: το]. 
6 59. ὀρυμαγδόν Κτασοηεπ ἆθτ τοη 
ἄεπι Ἀρεισείείθπει ῥΒίτοπι {οτῖ- 
6ετῖββθπεπ ππᾷ ρθσεη ΕΙπαπά6χ σθ- 
βεπ]ασεποπ Βααπιρίᾶπιτις ππᾷ Φΐθίπο. 

914. Ἠχρίος ΗεπκίῖεὮ -- Μ 99. 
παύσοµεν --- παύσωμεγ. --- , 
ἄνδρα, πε Θ 96. 

816. κρατξέει: τα 214. --- μμοναι 
ὃ᾽ ὄγε κτὲ οἵπο Ιευπαίίο Βίείσεταπσ 
4εβ κρατέει ἵπ βε]ρείἈπάίσεπι Ραΐσθ 
τὸ παελάτοκ]σ]πετ Ηετνοτπεραπς 
468 βαρείς: ]α. εχ {χασλίεῦ. Ὑσ]. 
Έ, 441. 

916. Ζαπι ἀεάαπκει να]. ΙΓ 64. 
811. τὰ τεύχεα καλά Ίεπο Γαί- 

{απ, ἀῑθ βοΏδπθτ: η 1696 πας]- 
ἀτᾶςσκ]ῖσοπε Απιραῦ 5ομ]Ιθ[δ6 βἱο] 
4ετ Ἠε]αίινεαῦσ, ἵπ πθ]εποπι ὑπ 
ἔλδος πεπαλυμμένα 6εἶπεῃ ΥΙΤΙ(Α8ΠΊΕΠ 
ἄοθσεπραίᾳ ἆαζα ὨὈίάεηῃ. -- που, 
ορίποχ, ἀεπ]κ) 16]Ἡ. -- µάλα οι” 
άνκαηπσ Ζτα νειόθι (παχ Πατ). --- 
Λίμνης, ἆαά5 απιεσείτείεπε Ε]π[ς- 
πβκθτ, πε]οπθεεβ πο εἴηπ 66 ἀἷθ 
Έλεπο Ῥεάεςκζ. 

818. ἰλῦος (πατ Ἠ1ετ) πα ε 
ἆθτ Ῥπαπ]ἁα. -- κάδ στα εἰλύσω. 

819. ἅλις Ιπ Μεησα 7 περιχεύας, 
βεείείρετό ἀπτοῖ µυρίον, ὈΏεσορεπ 

τος 

ὅ γε ἶδα θεοῖσιν. 816 

920 

αιΓ χέραδος. Ὠϊ6εβες (πατ ἸΠ1θτ) 
146 π]εμῦ ἄεηπ., ἆαπ ἅλις πὶολῖ πας 
απ, γετραπάεπ τά, εοπᾶθτη Αοο. 
πθαΐτγ.: ἆθτ Φοπατς, ἆθῃ εἶη απ- 
σεβοἈνγο]]επεν Βετσδίτοπι ταῖῦ 810] 
ϱΜἨτί παπά αὈ]ασετῦ. 

890. οὐδὲ --- ἐπιστήσονται ᾱ. 
68 πηγα 1ππεη βομἈνγετ πετάθη. 

851. ἀλλέξαι: νβ]. ὉὪ 9208. --- ἄσιν 
παν Ἠ6τ, ῬοΠ]απιπι. -- παλύψω 
ριᾶσπαπῦ: απιπὔ]]οπά απ{ρολμΠζ- 
ἴεη, ἆαῑετ νοτραπάεηπ τς καθύ- 
περθε, γρ]. Χ 919. Ε 515. 

952. Ἰερμαξες Αργπαείοα εί 
Βἰείσεταπσ ἆθβ ΗοΙπθβ. αὐτοῦ η 
ϱο]ῦίσετ Βζε]]ᾳ6. -- τετεύξεται, 
νεο ὅ8δ. ΛΜ 946, ν]τᾶ Ὀετοῖθαῦ 
βθἶἩπ, ἀπτοαμ ἀἱο ἄρει ΊἨπι απ{- 
σε] α{ῦεη Βαπάπιβββεη. -χρεώ πασ 
Ἠϊ6ι πηῦ ἐστί, πῖο πα ὃ 684 παῖῦ 
γίγνεται. 

898. τυμβοχοῆσ᾽ πατ Ἠϊετ, ἆαβ 
εἴπζίσθ Βαϊβριε], ἁαί[β ἆῑε Βπάαπς 
αι ἵπ 6ἴπεια Τη, Αοτ. Αοὸ. ελάτετό 
166, ἴχαπβιαν πιῦ ἆθπι ΟΡ]εξί µιν: 
1Ἠη πα]ς εἴπεπιὶ ἀταζᾖμῆᾶσε] σα 
Ἡροτβολῆξίθτ, -- θώπτωσιν, νΟΠ 
4εν Τοΐεηίείθς, πγε]ο]ο αποη ἀεπθῃ 
γεταηεία]{οῦ πατάς, ἆθτεπ Τμείομεη 
πιαπ πΙομί Ἠαΐίθ, 5ο τοπ ἆθπι Τεχ- 
5οποἱ]θπθη Οάγενοιις α 991 σῆμά τέἑ 
οὗ χεῦαι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεῖξαι, 

894. πυκώμενος: τα 2556, ππῖετ- 
σεοτἀπεί ἀεπι ὑψόσε θύων νᾳ]. 803 
ὑφψόσ᾽ ἀειρόμενος, 
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μορμύρων ἀφρῶ τε καὶ αἵματι καὶ νεκύεσσιν. 983ὔ 

πορφύρεον ὃδ᾽ ἄρα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο 
ἵστατ᾽ ἀειρόμενον, κατὰ δ ᾖρεε Πηλείωνα. 

Ἠρη δὲ μέγ᾽ ἄνσε περιδείσασ᾽ ᾽άχιλῆι. 

µή µιν ἀποέρσειε μέγας ποταμὺς βαθυδίνης. 

αὐτύια δ᾽ "Ἡφαιότον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν" 950 

»Όρσεο, κυλλοπόδιον. ἐμὸν τέκος' ἄντα σέθεν γὰρ 

Ἐάνθον δινήεντα µάχῃ ἠίόκομεν εἶναι" 
ἀλλ᾽ ἐπάμυνε τάχιστα., πιφαύσκεο δὲ φλόγα πολλήν. 
αὐτὰρ ἐγὼ Ζεφύροιο καὶ ἀργεστᾶο Νότοιο 

εἴσομαι ἐξ ἁἆλόθεν χαλεπὴν ὄρσουσα Δύελλαν, 986 
ἤ κεν ἀπὺ Τρώων κεφαλὰς καὶ τεύχεα κήαι 
φλέγμα κακὺν φορέουσα. σὺ δὲ ἈΞάνθοιο παρ ὄχθας 

δένδρεα καῖ”, ἐν δ᾽ αὐτὸν ἴει πυρύ' µήδέ σε πάµπαν 
µειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ 

μηδὲ πρὶν ἁπόπαυε τεὺν μένος, ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἂν δὴ 940 

φθέγξομ᾿ ἐγὼν ἰώχουσα., τότε σχεῖν ἀκάματον πῦὂρ. 

826. µορµ. ἀφρῶ πῖε Ε ὔ99. 5408. 
926. Ἐταίεν ἩΗοαπιΙβΏοὮ -- 1 248, 

7Υγο1{68 -- ὢ 9268. πορφύρεον ρτᾶ- 
ἀῑκαῖν, να]. 249 ἀκροκελαινιόων. 
--"πΌμα 4μ5 ἄεγοβο. 

82τ. ἵστατ᾽ ἀειρόμενον -- Β 151. 
Ὁ 966 τιοηθείθ αἶοι ααξ δἱεἩ ετ- 
Ἠερεπά, αἴῖες 6ΠΙροΧ. --- ᾖρεε 
Ἰπηροτί: παν ἀἆατᾶηπ πΊεᾶεχ σα 
τθΙ/[86η, ποταπξ 46 ἵπ ἀ4ἱεβο Βἰ- 
ἰπαῦίοη οἴπία]]επᾶο Ηαπά]αηπςσ 828 
Ίπ Αοτ. ἄνσε {ο]σῦ. 

928. [Απμαπρ.] 
990 -- 8Τ8. 
8381 {. ὄρσεο, Ἠπγροτ. ἄες βεπιΙ5οΙ- 

ἴεπ Αογ. ὀρσόμην. --- πυλλοπόδιον, 
Ἀ]θ Ναπ1θ σερταιοΒί, πΙε ἆ ὃτ1. --- 
ἄντα σέθεν πιῦ εἶναι ἠίσκομεν: 
ας σεσεπὔΏοετζαδίεπεη Ίπι Καπιρίθ 
αοἩθείεη πὶτ ἆεπ Χαπίμος σ]εΙοῇ, 
ᾱ. 1. πὶτ 8. πθη ἵη 1Ἠππι θἶπεπ ΕΝχ 
ἀῑοὶ Ῥαβδεπάςεηπ ἄθσπεν, πηῖῖ Βεζαρ 
απ{ ἀἱο εἴπαπάοι ΓεἰπάΠεπεη Ἐ]ε- 
τιθηίο ἀθβ Ἰλαβδ6τβ παπά Ε'εαθτς; ἀαάβ 
Ἱπιρετέεκέ γοη ἆετ Ζαιῦ, πο ἀῑθ 
δίμοτ 1ο Ζαπι Καπιρίο ἰπαπάθς 
σερεπᾶρετ ϱἴε]]έοῃ: Ύ Τὸ Ε --- γώρ 
Άπ ἀτιδετ Ῥίε]Ιθ, πε] ἀἱο Ῥεϊάεῃ 
γοτπετρεπεπάθη ᾿ἨΤοχίο εησ 7ι- 
ΒΑπηπιεηρεΠὂτθη. 

9899. Επείες Ἠοεπικολ -- 911. --- 
πιφαύσχεο 8856 απ{]ειςβίαπ, 
1οάετη. 

954. ἀργεστᾶο ἸΜότοιο Ξ-- 4 806 
886. ἐξ ἆλόθεν, τοπι Μεετ ἈὨετ, 

ναι. Θ 19 ἐξ οὐρανόθεν. Ὀψείσους 
{Μμτί Ἠετθ, γα δε Ἠϊθγ ἵπ Απε- 
ϱ1ομῦ αἰθ]]{, Πδιπας] π]οΠί απς, οιπθ 
ἀα[8 ἀ1θε ἴχροιά πιον]ετῦ νικά. 

386. ἀπό πα κήαι, 5οηΏ86 πατα- 
καίειν να]. 948: ἄθετ ἀεπ ΟΡ. παῖῦ 
κέν παοὮ ἄθια Ἐπβ σα Ἡ 349. -- 
Τρώων κεφαλώς πικομτθϊρεπά Εᾶσ 
4ἱο6 ῬσχεοἩ, πὶθ 4 1ὔ8, σεπιεϊηῦ 
εἶπά ἀἱο ἵπι Ἐῑα[ς θόβούον νρ]. 
948. 948. 

88Τ. φλέγμα παχ Ἠ]εχ, εἰσεπῦ]ῖοα 
ἀα8 Επίρπαείθ, ἀῑθ ἀπτο] ἀἱθ φλόξ 
(858) οττθσίθ αϊπιε, -- φορέουσα 
Ἠΐη- παπά ποσίχααθιιά, νετρτοαϊζοπᾶ, 

9858. ἐν --- πυρί παπά βεἴπθ 1 
ϱο]ρ5δί ἵπ Ἐσθπθτ, 8ο ἆἀαί αἅῑς 
Ἐ]απιπιο Υοη αἱ]οπ Βεϊσεῃ ἴἨπ ππι- 
ιερῦ ππά Ὀοάτᾶπρῦ, --- μηδέ Ῥί8 
ἀρειῇῃ -- ΥΊ 108 Ε, πο Ἰεάοςὰ Λευ- 
γαλέοις κἰαθί μειλιχίοις Β{Βί. 

840. ἆλλ᾽ ὁπότ᾽ ἂν δή π8ο]ι πρίν, 
νο Π 69. 

841, φδέγξομαι (Κοπ]. Δος,) πι 
ἰώχουσα Βελτοϊοπά ἀἱθ Ῥπαπιθ 6ἵ- 
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ὧς ἔφαθ), Ὥφαιστος δὲ τιτύσκετο θεσπιδαὲς πῦρ. 
πρῶτα μὲν ἐν πεδίω πῦρ δαίετο, κπαῖε δὲ νεκροὺς 

81 

[πολλούς. οἵ δα κατ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς ατάν᾿ ᾽Αχιλλεύς.] 

πᾶν ὃδ᾽ ἐξηράνθη πεδίον, 6χέτο ὃ᾽ ἀγλαὺν ὕδωρ. 
ὡς δ᾽ ὅτ ὀπωρινὸς Βορέης νεοαρδέ ἀλωὴν 
αἶψ᾽ ἀγξηράνῃ' χαίρει δέ µιν ὅς τις ἐθείρῃ" 
ὧς ἐξηράνθη πεδίον πᾶν, κὰδ δ᾽ ἄρα νεκροὺς 
κῆεν' ὁ ὃδ᾽ ἐς ποταμὸν τρέψε φλόγα παμφανόωσαν. 

καίοντο πτελέαι τε καὶ ἰτέαι ἠδὲ μυρῖκαι, 
καίετο δὲ Λλωτός τε ἰδὲ θρύον ἠδὲ κύπειρον. 
τὰ περὶ καλὰ ῥέεθρα ἅλις ποταμοῖο πεφύκειν. 
τείροντ᾽ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες οἳ κατὰ δίνας, 

οἳ κατὰ καλὰ ῥέεθρα κυβίστων ἔνθα καὶ ἔνθα 

πνοιῇ τειρόµενοι πολυµήτιος ᾿ΗἩφαίστοιο. 

καίετο ὃδ᾽ ἲς ποταμοῖο, ἔπος τ᾽ ἔφατ ἔκ τ) ὀνόμαξεν' 

»Ἡφαιστ’. οὔ τις σοί γε θεῶν δύνατ ἀντιφερίξειν, 
οὐδ) ἂν ἐγὼ σοί γ᾿᾽ ὧδε πυρὶ φλεγέθοντι µαχοίµην. 

945 

95560 

966 

Λῆγ᾽ ἔριδος, Τρῶας δὲ καὶ αὐτίκα δῖος ᾽άχιλλεὺς 

βοΠα]]εη ]α5βεπ, ]ααπίτα[οη ποτᾷᾶο, 
νο]. κ 229 ἐφθέγγοντο παλεῦντες. 

γ. 949--982. Ὀεν Ε]α[βσοῖί 
π]τά νοηπ Ηερ]μα]Ιβίορ Ὀοπψᾶ]- 
1σί απὰ σ]εῦί επ Καπιρξατ{, 

945. Ὑρ]. 581. 
848. πρῶτα μέν: ἆθν ἀεσεηβαῖσ 

{ο]σό 949 οἶἳπο ἔπειτα. --- δαίετο 
Ῥαβ8. επ{ρταηη{ο, 

944---956. Ὀετ Ὑετς 180 πασ 256 
3η εοἶπου Ῥύε]]θ, νο κατ᾽ αὐτόν 8ἱοἩ 
8υ{ 4επ Ἐ]π[ς εε]ρεί Ὀθαίελμό, ννᾶ]ῃ- 
τεπᾷ Ἠ1εν ἆἱἘ Τιαῖομαεη πΙσοξ πἹΘΗΣ 
τι ΕἸα[5Ὀ6ί{ β1ο] Ὀδβπάση, βοπἆθγη 
νοη ἀεππ ἄρετφείτείεπθη Βίχοπιθ 1η 
4ἱε Ἐνρεπθ ρεβομγγεπιπιό εἶπά, νᾳ]. 
2961 1. 

846. ξηραίνω παχ Ἠϊ6χ. --- σχέτο 
Περ αἴθλειπ, Κοππζο πο] πγείζετ 
νοτάχΊπσεηπ, νο]. 866. -- ἀγλαὸν 
ὥδωρ, πψίε Β 901. ι 140. 

846. Ὑσ]. ε 858. νεοαρδής απὰ 
ἀναξηραίνω πχ Ἠ16. 

84. µιν αὐμᾶησίσ τοη ἐθείρῃ: 
χατ Ῥθε]απς νρ]. µ 98δΙ. ἐθείρω 
ὨἳΥ Ἠ16χ, 

949. πήεν, Βιβ]. πῦρ, πιθ 948. --- 
φλόγα παμφανόωσαν --- Σ 906. 

Ἠοππετε Τ188. ΤΙ. Α. 

901. 9ρύον πιαχ Ἠ1ος. 
869. τώ αἱς Ἰάησο, πίθ τό Π 

228. Χ ὅ0τΤ. 

368. ἐγχέλυές τε καὶ ἠχθύες: τα 
908. --- οἳ κατὰ δίνας: νρβι. Ι 659. 
4 ὅδῦ. 

866. πνοιῇ, νβ]. 366 ἀυτμή, γοτα 
Έσαετ πατ ες, ΙαπίιμαασοἨ. --- 
πολύµητις Βαϊψοτῦ ἀεν Ἡαερ]μαΙβίοβ 
ππχ Ἠΐ6χ, να]. 986Τ πολύφρων. 

866. καίετο δέ: Ὀοαομίε ἆεπ ἀπτοῦ. 
4ἱε Απαρποτα 350. 851. 9568. 856 
Ῥεσειομπείεν ΕοτίβεανΙζ6 4θβ Εθαοετβ 
του ἀ4επ Ὀπισεραπσεη ἆ6β ΕἸπςδεεβ 
Ῥϊ5 σα ἀἴθεεπι βε]θςῦ. 

868. οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ -- µαχοίµην, 
Αηψεπάπηρ ἆθβ νογμετσεµοεπάθη α]]- 
Ρεπιεῖπεπ «εάαπκεηπβ, πυρ ε 2τΤ 
νσ]. 2 141: ααποἩ 1οἨ ποτά πι] 
ἀἲν πῖεπί Κἄπιρίεηπ. Βἱθ Βεῖο- 
παης ἀ4θ68 σού ἀἄατοἈ γέ ἵπ Ῥεϊάεπ 
Ύοχεεπ Επαεί ἴμτα Βτκ]άταπς ἆπατο] 
ὧδε πυρὶ φλεγέθοντι, Νο φΛεγέ- 
Άοντι απξ σοί Ῥεζοσεπ πα ον 
βἴθμέ, ψῖε Ρ τ9β8, νρ]. 861 ππὰ 9656. 

9869. ΛἠγΥ᾽ ἔριδος -- 4 819, αποι 
810. καὶ αὐτίκα πο Μ 69, απο 
βοξοτί πας Κοποθβείνεπι ΟΡρίαΐ1ν: 

6 



80 

ἄστεος ἐξελάσειε' τί µοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς; 

21. ΙΛΙΑΔΟΣ Φ. 

960 

φῆ πυρὶ καιόµενος. ἀνὰ δ᾽ ἔφλυε καλὰ ῥέεθρα. 
ὡς δὲ Λέβης ζεῖ ἔνδον, ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῶ. 
χνίσην µελδόμενος ἁπαλοτρεφέος σιάλοιο, 

πάντοθεν ἀμβολάδην. ὑπὸ δὲ ξύλα κάγκανα κεῖταυ, 

ὣς τοῦ καλὰ ῥέεθρα πυρὶ φλέγετο. ζέε ὃδ᾽ ὕδωρ' 966 

οὐδ) ἔθελε προρέειν. ἀλλ’ ἴσχετο' τεῖρε ὃ᾽ ἀυτμὴ 
Ἡφαίστοιο βίηφι ποΛλύφρονος. αὐτὰρ ὅ γ Ἡρην 

πολλὰ Λιδόόµενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

Ἡρη. τίπτε σὺς υἱὸς ἐμὸν ῥόον ἔχραε κήδειν 

ἐξ ἄλλων; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι. 9τ0 

ὕσσον οἳ ἄλλοι πάντες. ὕσοι Τρώεσσιν ἀρωγοί. 

ἀλλ᾽ ἦ τοι μὲν ἐγὼν ἀποπαύσομαι, εὐ σὺ κελεύεις, 
παυέσθω δὲ καὶ οὗτος. ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ καὶ τόδ’ ὀμοῦμαυ, 

τα 914: ἵπ ἀἴθεεπι αὐτίκα, Ὑθ 1η 
ον ἸΓεπάπησ ἄστεος ἐξελαύνειν 
Πορ οἶπο ἁπτεα ἀἄεπ ΌΏταης ἀε8 
ΑισεπΏ]ιε]κ ειγοτσεχι[επε Βίεῖσε- 
ταης ἆἀθβ πᾶολείει (εάβηκεπε: 
πιβς ΑΕΠΙ] πιεϊπείμα]νει Ττο]α 
ΕΙπΠΕΗΙΠΕΗ. 

860. ἄστεος ἐξελάσειε: να]. Χ 988. 
---τί µοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς 86. ἐστί: 
πας ηαθα 1ο σα δοπα Γίετπ ταῖί 
Καπιρέ (σεσεη ἆῑε Αελμᾶετ) ππὰ 
ΑπεἩτ ({ῶτ ἆῑε Ττοςτ)ὸ Ρ18 ἄεπε- 
νο εἶπα ρατα(ῖν, αὐλᾶπρίρ τοι τί. 

861. φῆ, εἶπο Ἠεᾶς αὈεοβμ]είσεπά 
οἰαίί ἀες σεν δἨπ]επεπ Π. --- ἀνὰ 
τηῖξ ἔφλυε παν Ἰῇ6ςχ, απ{πα]]{εη 
τοη ἆοτ αι ἆθ Ἐετειβ, ἆ8]θτ 
4εχ {ο]σεπάε Ψειρ]εῖοΒ. 

862. Λέβης, ρεπιεῖπί 188 ἆθς 9658 
Ῥοσείο]πείθ Ππ]α]6, ἆαπετ ζεῖ ἔνδον. 
-- ἐπειγόμενος: νβ]. 4 1ὔτ θάμνοι 
-- ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῃ, Ὦ6ε- 
ἀτᾶπρῖ, ἆᾱ. 1. βἴατκ ετλασί, τοι 
ἄθπι 4επ Καρεεὶ απισερεπάεη ἘΕΠΕΓ. 
γρ]. µ 281 Λλέβης ὣς ἐν πυρὶ πολ]ῶ. 

868. µελδόµενος παχ Ἰ16ς, 8318- 
ϱοἩπιε]ζοπᾶ (Ίπ βἰς]). --- ἁπαλο- 
τρεφής παχ Ἠ1εσ. 

964. παντόθεν ἀμβολάδην (παχ 
Ἠ]οτ) Ζα ζεὶ 869. --- ὑπό ἀαταηίςαχ, 
-ξύλα κάγκανα, πῖθσ 808, Ώτ6πη- 
πο]σ. Ὀ6ι ραπσο Ζαβαΐσ Ὀεπεῖολπεῖ, 
ἀα[ς εἶπ βἴαχ]κες Έθαει αποχμβ]{εη 
ντα. 

866. οὐδ᾽ ἔθελε, Μαβ]. ἄετ Ἐ]αία, 
εχ πιοσμίε π]οπίῦ ᾱ. 1. βοπεαῖε 
βΙ6Ἡ. --- ἴσχετο, πε 946 σχέτο. 

867. βίηφι -- βίης. -- πολύφρο- 
νος Βεϊψοτί 468 Ηερ]μαϊείοβ, πῖθ 
ηΟΟἨ 8 29πΤ. 801. 

868. πολλὰ Λισσόμενος -ξ Ε 8ὔ8. 
α.οΠ 

869. ἔχραε τοη χραύω απς ἔχρανε, 
πιῖζ Αος. ῥόον, πὶθ ποοἩ φ 68, 116] 
οη, πρ [ο]σεπάςπι ΠπβπΙαν ἀ68 
Ζνεεκε κήδειν. 

8τ0. ἐξ ἀἆλλων, πῖο Σ 481 ἐκ 
πασέων, Υνοχ ἀ4θεηπ απάετη: ἨΣ. 
Ῥι. 68, 1Τ, 6. --- αἴτιος: ρεπιθῖπό 
186 ΠὈοτπαπρῖ: απ ἄεπι Ἰάετεζαπᾶς 
4ετ χουν. Ώσθππ ἆαταη πητᾶ Ἠϊ6ς 
αι {αἱ]επάειγείςο σαν π]οπί πιθΏσ 
σοἀαςμῖ, ἀάί5 65 ἆῑε Βεάτᾶπσηϊβ 
Αολπῆ]ς ἀπτοεὮἈ ἆεπ Ε]π[βσοῦῦ πα, 
πο]ο]ιε Ἠονο γοταπ]α[βίο Ἡερ]αϊβίοβ 
Ζάπ1 Καπιρί ρεσεη Ἱεπεη βπ{πιτα{θη 
(998 8). Ὀλρειμααρυ ἐπί ἀῑθε Μοϊῖν 
Ιπ 416βε; ϱαπζεη Επζᾶπ]αηπς τοπ 
Καπιρί ἀθβ Ἡορλπαϊςίον σοσθη ἆεπ 
Β]καπηβηάχοςβ τνῦ]]ϊσ σατῖᾶοκ, τρ]. 
881 Ε. 986 8. 969 ἔ, 969 Π. 99 Ε, ππᾷ 
νοπ Αοἰ]]] Ἠὔτοη ντ οτεῦ π]θάθς 
690 {, 

871. Ζποῖϊῖεν Ἠεπικίϊοι: νρ]. 6 
205. 

9τ2. 
κ 445. 

918. ἐπὶ ΑΛάν. ἆασα, απ[δ6χ ἀ8[8 
Ίο] ἀποπαύσομαι. 

εἶ σὺ κελεύεις -- Θ 406. 



91. ΙΛΙΑΔΟΣ ϕ. δὺ 

µή ποτ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὺν ἦμαρ. 
μηδ᾽ ὁπότ᾽ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται δτ6 
καιομένη, καίωσι ὃδ᾽ ἀρήιοι υἷες ᾽Αχαιῶν." 

αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾿᾽ ἄκουσε θεά, Λευκώλενος Ἡρη. 
” 2 ὁ 2 

αὐτίκ ἄρ Ἠφαιδτον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν' 

Ἠφαιστε, σχέο. τἔέκνον ἀγακλεές' οὐ γὰρ ἔοικεν 

ἀθάνατον θεὺν ὧδε βροτῶν ἕνεκα στυφελίξεν. ' 380 
ὡς ἔφαθ), Ἡφαιστος δὲ κατέσβεσε θεσπιδαὲς πῦρ, 

ἄψορρον δ᾽ ἄρα κὔμα κατέσσυτο καλὰ ῥέεθρα. 
αὐτὰρ ἐπεὶ Ἀάνθοιο δάµη μένος, οὗ μὲν ἔπειτα 

παυσάσθην' Ἡρη γὰρ ἐρύκακε χωομένη περ᾽ 

ἐν ὃ᾽ ἄλλοισι θεοῖσιν ἔρις πέσε βεβριθυῖα 886 
ἀργαλέη. δίχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἄητο. 
σὺν ὃ᾽ ἔπεσον µεγάλω πατάγω. βράχε ὃ᾽ εὐρεῖα χθών, 

ἀμφὶ δὲ σάλπιγξεν μέγας οὐρανός. ἄιε δὲ Ζεὺςο 

ἥμενος Οὐλύμπῳ: ἐγέλασσε δέ οἳ φίλον ἠἤτορ 
γηθοσύνῃ, ὕθ᾽ ὁρᾶτο θεοὺς ἔριδι ξυνιόντας. 890 
ἔνθ᾽ οἵ γ᾿ οὐκέτι δηρὸν ἀφέσταδαν' ἦρχε γὰρ ᾿άρης 

914---δτἼ -- Υ 8ἱ5--518. ει 
Ῥομπσγας Ἰαῦ Ἰεν εθοῖπο Ῥθθοπάθτε 
Ῥοζίϊεπαηπσ ααπέ ἀεπ Ἠγιάετείγειῦ ἆετ 
ἄπτολ Ἡορ]αϊρίοι απᾶά Χαπίμος Υεί- 
Ἰχείεπεπ Ἐ]επιεπίο απὰ 186 ἵπ ἆθβ 
1θίσίετεπ Μαπάφ Ῥεβοπάθτς ραββοπά. 

9τ8 - 500. 
979. σχέο, πα]ζο ἀῑο]ι 2ατᾶο]ς, τα 140 

εἶη. --- ἀγακλεές ταῖῦ Βεζαςσ αιξ ἆθπ 
6Όεπ πι Καπιρίο πῃῇῦ ἆθπι Ε]πβθε 
Ρ6ΕΠΟΠΠΕΠΕΠ β1ερ. 

980. ὙΡΙ. « 464. βροτῶν ἕνεκα 
τοτβοΏ{Πομ: νο]. 465 Ε,, 4 ὅτ4. 

981. 6. 942. 
882. πατέσσυτο παχ Ἠ]εχ, ΑΟγ. ΤΙ 

τηθᾶ., βυᾶτσίο Ἠϊπαῦ, πιηῦ Αοο. 
4εε Ί/εσες ῥέεθρα, ἀῑε ΒάόπιππρεἩ 
ᾱ. 1. ἀπς ΕἸα[ερείς: νο]. ΛΜ 88. 

γΥ. 968-- 690. Ώϊιο αδίίοτ- 
βοπ]αολί. ῬΏττοῃ πῖο]λθς πιοβϊνιετό 
υπ ἆἱεβε Ἐτζθπ]απσ ἄα, πο ἀῑθ 
Ἐπψατίαηςρ ἀπτοπαις απξ ἆῑο γγεῖ- 
ἴετθη Τηπαδεη Αολί]] σεοςραππύ 1βΐῦ, 
ἀασπγίδοπεη ομπα ἆῑθ σοτϊησείο Β6ε- 
71θπτπρ απ ἀϊθβοη παπά οπο Ιτσεπᾶ 
νγε]οπο πτκαπσ απ{ξ ἀἱο Ἐπίνιοἷ- 
Ίαπρ ἆετ Ῥεμ]αομί. Όασα Ἰοπιπιῦ 
ἀἱο Αιπιαπί ἆεβ Ὑαχίαββοις ἵπ ἆθτ 
Ἐτβπάτηρ, πο ἵπ ει Ἀργασμε, ἀῑε 

Αρηᾶπρισκαεϊιῦ ἆεβεε]ρεη τοπ « απᾶ 
Ζ απᾷ ἆἀῑο απγῦτάϊίρε Ζεϊοππαπς 
4ετ αὐϊῦθετ. Απά9 ἀἴεβεῃη ἀτπάει 
ψηχὰ ἆῑε ἀὐἰδετβοπ]ασοπί Ἰοῦσὺ αἱ]- 
σεπιεῖη αἱ Ηοπιετ πηπῆταϊίσ ταῖς 
Ἠεομί τετψοτίεη, ναι. τα ΎΥ 64. 

988. οἳ μέν Χαπίμος ππὰά Ηερμαί- 
108. [Απ]απρ.] 

984. χωομένη περ, 80 56ΗΥ βἱ6 ἆθπα 
ΟΚαπΙιαπᾶεν 2ὔτηϊθ. 

886. βεβριθυῖα Ξ- βαρεῖα Ύ ὅδ. 
886. δίχα δὲ κτὲ Ῥεστϊπαεπά. --- 

ἄητο εἰσεπῦ]Ιομ νε] ζῦς, το ]εἴάθη- 
βοπα{ἴ]οῖιετ Ἐπποσυπς: βὐᾶτπιζα, 
οἰπεαβίείσεταπσ ἆθγ εἴπ[αςπετεη ΊΓεη- 
ἀσηπςσ Ύ 85 δίχα Θυμὸν ἔχοντες. 

88τ. Το]. ᾧ 9. εὐρεῖα γδών, νθ 
4 182. 6 150. 4 Π41. ΒεΒβομῖε ἆεπ 
Ἠηγίμπηαβ ππᾶ ἆ4ἱο Τοηπια]ετεῖ ἆθβ 
Ύοτβεβ. 

888. σάλπιγξεν πχ Ἠ]θχ, πε σάΛ- 
πιγξ παν Σ 919, ετάτδἸηπ{θ. Πἷ6Β 
νεο ἀαξ Ὑοτπετρεπεηάε βἶπᾶ ἀῑθ 
παθᾶτ]Ιοπεη Εο]σει ἆεβ σεπα] σετ 
ε{ῦξεβ Ῥεῖπι Ζπβαπιπιεηβῦοίς ἄετ 
ἀδίίετ. Ζτα ἀϊθβεν Βομι]άεταπρ νρ]. 
Υ 55, 

590. 6θ᾽ --- ὅτε 315. --- ἔριδι ἕυν- 
ιόντας: 2 4 8. 

63 



84 291. ΙΔΙΑΔΟΣ ὁὦ, 

ῥινοτόρος, καὶ πρῶτος ᾽άθηναίῃ ἐπόρουσεν 
χάλκεον ἔγχος ἔχων., καὶ ὀνείδειον φάτο βὔθον" 
υτίπτ᾽ αὐτ᾽, ὦ κυνάµυια, θεοὺς ἔριδι ξυνελαύνεις 

Θάρσος ἄητον ἔχουσα, µέγας δέ σε θυμὺς ἀνῆκεν; 
ἦ οὐ µέμνῃ. ὅτε Γυδεῖδην «4ιομήδε ἀνῆκας 
οὐτάμεναι, αὐτὴ δὲ πανόψιον ἔγχος ἑλοῦσα 
ὑθὺς ἐμεῦ ὥσας. διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψας: 
τῷ σ) αὖ νῦν ὀίω ἀποτισέμεν, ὕσσα μ᾿ ἔοργας.' 

ὡς εἰπὼν οὕτησε κατ αἰγίδα Δυδανόεσσαν 
σµερδαλέην. ἣν οὐδὲ «ἄιὸς δάµνησι κεραυνός: 

τῇ µιν ᾿άρης οὕτησε µιαιφόνος ἔγχεῖ μακρῶ. 

ἡ δ᾽ ἀναχασσαμένη Λίθον εἴλετο χειρὶ παχείῃ 

κείμενον ἐν πεδίω., µέλανα, τρηχύν τε μέγαν τε, 

τόν ῥ' ἄ 
τῷ βάλε 8οῦρον ᾿4ρηα κατ αὐχένα, Λῦσε δὲ γυῖα. 

ἑπτὰ δ᾽ ἐπέόχε πέλεθρα πεσών. ἐκόνισε δὲ χαίτας, 
τεύχεα δ᾽ ἀμφαράβησε' γέλασσε δὲ Παλλὰς ᾿ἀθήνη. 

ἄνδρες πρότεροι Θέσαν μμηθε οὔρον ἀρούρης' 

996 

400 

4056 

891. ἔνθα νοαῖεῦ Ζατῆςο]κ απ{ 9856 Π. 
-- ἀφέστασαν βἴαπάθη "εἴπαπάςθ” 
{6τη. 

895, ῥινοτόρος Ώηατ Ἠ16Υ. 
898. καί 018 μῦθον τα. 
894. τίπτ᾽ αὐτ᾽: τα 4209. -- κυνά- 

µυια πα Ἠ1θς ππά 491: σα Β 469, 
Ὀυτίσεπς ὈῬιείεῦ ἀῑο Επσπᾶμ]αης Εᾶτ 
ἄϊαβαη Ψουνατί Κεϊπετ]εῖ Απμα]ς, 

996. ἄητον παχ Ἠ]θυ, πγαΏτθομδῖη- 
ο] τοι ἆ ἄημι, ΒΕΠ ΥΤΩΙΡΟἨ, ταβθπς. 
-- μέγας Ῥ18 ἀνῆκεν͵ -- Η 96. 

996. η οὐ μέμνη, ὅτε --- ο Το ος 
168, ἄθευ ὅτε τα ἩἘ ΤΙ. -- ἀνῆκας: 
τρ]. Ε, 8900--818, απεἩ Ε 881 {. 

991. πανόψιον η Ἠ16Υ, ἀγετ- 
Ῥιε]]: α1]1οπ εἸσπίθατ, 8ο ἀαί5 αἱ] 
68 βεπεπ Ἰοππίθη. Ὠ[εςῬ π]τὰ αἱς 
Ῥοαψεῖε ἴμτεν Ἐτεσ]λ]αίιξ (κυνάµυια 
994) πεγνοσαεβμοβεη. 

898. ὡώσας: να]. Ε 8956 Π. --- διά 
Ὦιβ ἔδαψας --- Ἑ 908. 
999. τῷ σ᾿ αὐ νῦν -- Ο 158. 

αὖ Πιππἰοάστατα, νεῖκν απ ἄῑς 
Ὑγεσμβε]θεβίεμαπΕ γοπ Βπ[κο απᾶ 
γεχρεµοαη. ὁὀίω 1ο]Ἀ ἀθεπκα, ἴτο- 
ηΊβο] γογγ]ησογπάοτγ Ααβάν πο]ς εο]υβί- 
Ῥοψα[είος ᾖιγοτείο]ε, --- ὅσσα μ᾿ 
ἔοργας: νρ]. ΙΓ ὅτ. Χ 941. 

400. Ἐταίος ἨσοπιϊβΙο - 4 454, 

Ζψε]ΐες --- ΕΤ88. Δυσανόεσσαν: νβ]. 
Β 448 8, 

401. σµερδαλέην: 
Έ τὸ-- τ4δ. -- οὐδὲ πὶοπίῦ εἴἶπ- 
πια]. ευ σαηζθ Ζαβαΐσ Ὀοσθιοππος 
ἀας Τδτίομίο ἆθς Απρτϊβα 465 ΆτεΒ, 
νγας ἀπτομ 4ῑαδ ἨΠεάεταα{ηβΏπαε ΥοἩ 
400 Ίπι {ο]σεηάεη Ύ6χβεο πας ἆθτ 
εαβδάτΠοκ]σοπεηπ Νεππππσ ἆθβ ΑΤθβΒ 
Ἠεγνοισεμοῦεη π]γά. 

402. τῇ α, πϊπιπιξ πατ᾽ αὐγίδα 
400 απξ. 

409. 404 -- Η 264. ο65. 
406. πρότεροι Μἄπποετ ἆατνοχ- 

Ζα61ἴ,. --- Ὑσι. Ψετσί]. Ααπ. ΧΙ, 896 8, 
406. Ὑρι. Ε 506 απᾶ 4 240. 
40Τ. ἐπέσχε: 24 244. --- πέλεθρον, 

1ο Επτολεπ]ᾶπσα, ἀῑο 'ἨΓεπάς) 
σεπαπηέ, πποΙ] βονγθ]Ιῦ 4ο Ρβαρείϊοτο 
1η 6ἴπεπῃ Ζᾳσε σεἰτίθρεη απὰ ἆππη 
πΊοάεν ρεποπᾶεῦ ππατάεηπ, οἶπθ 
Βίτεσκα τοπ 100 Επίδ, αρᾶζει ἆοτ 
βθοπείε Τε] εἴπας Βί8ά1οΠ8. --- Ζα 
ἀἱθβον ἄὈεγωπεθεπε  ογείε]]αης γοἩ 
ἀεχ ἀτῦ[βο ἆεΒ ἄοΐΐζθε νρ. 1 σττ. 
Ε. 959 Π. 

408. ἀμφαράβησε ο. Ἠ16υ, ποῦθί 
ἀμφί 711 Ἐνραία Εν ἐπ᾽ αὐτῷ κα. 
β6ἴηθΠι μειος), 1η 4ος Ῥουπιο]΄ ἀρά- 
βησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ αἴθῃθ. 

πα Ετκ]άταπς 



21. ΙΛΙΑΔΟΣ Φ. 86 

΄ ο 3 ΄ 2/ / ὁ 
καί οἳ ἐπευχομένη ἔπεα πτερύεντα προσηύδα 

υνηπύτι’, οὖὐδέ νύ πώ περ ἐπεφράσω. ὅσσον ἀρείων 410 

εὔχομ) ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι µοι μένος ἰσοφαρίζεις. 
οὕτω κεν τῆς μητρὸὺς ἐρινύας ἐξαποτίνοις. 

ᾗ τοι χωομένη κακὰ µήδεται, οὔνεκ ᾽χαιοὺς 

Κάλλιπες., αὐτὰρ Τρωσὶν ὑπερφιάλοισιν ἀμύνεις." 
ὡς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπεν ὕσσε φαεινώ. 416 

τὸν ὃδ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλοῦσα «4ιὸς Δυγάτηρ ᾿ἀφροδίτη 
πυκνὰ µάλα στενάχοντα, µόγις δ᾽ ἐδαγείρετο 8υμόν. 
τὴν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Δεά. Λευκώλενος Ἡρη. 
αὐτύκ ᾿4θηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

»ῶ πόποι, αἰγιόχοιο «4ἄιὸς τέκος. ἀτρυτώνη, 420 

καὶ δὴ αὖθ' ἡ κυνάµυια ἄγει βροτολοιγὸν ᾿ἄρηα 

δηίου ἐκ πολέμοιο κατὰ κλόνον ἀλλὰ µέτελθε.« 
ὡς φάτ᾽, ᾽άθηναίη δὲ µετέσσυτο. χαῖρε δὲ θυμῶ, 

καί ῥ) ἐπιειδαμένη πρὸς στήθεα χειρὶ παχείῃ 
ἤλασε' τῆς δ᾽ αὐτοῦ Λύτο γούνατα καὶ φίλον ἠτορ. 

ει ο 2 ω τῷ μὲν ἄρ 
4256 

ἄμφω κεὔντο ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ. 
ἡ ὃ) ἄρ) ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν' 
υτοιοῦτοι νῦν πάντες, ὕσοι Τρώεσσιν ἀρωγοί, 

εἶεν, ὅτ ᾽Αργείοισι µαχοίατο δωρηκτῇῆσιν. 

409 -- 1 8629. Φ 121. 

410. οὐδέ νύ πώ περ ἐπεφράσω: 
ἆα ἨΠαβῦ πο] σατ π]ολῆ εἶπ- 
πια] Ὀθοάαοηί, εἶπ Απδτυξ, νσΙ. 
οὐδέ νυ σοέ περ σα Ο ὄδδ. 

411. ὅτι πιοῦΏν]ετῦὸ ἆθπ γοτ]ετ- 
σεπεπάεηπ Απρτηβ: πεί], ἀ4α[ς. -- 
μένος (Αοο. ἀθ5 Βεζασβ) ἰσοφαρί- 
ζεις πιο 7 101. 

413. οὕτω 89Ο, ᾱ. Ἱ. ἀπτο]λ ἀῑς 
ρεσεηπᾶχῶσαο ἈΝΙεᾷετ]ασα. --- τῆς 
μητρὸς ἀείπει Μαθίετ, Ἠετα. --- ἐρι- 
νύας αἱξ Αργρε]]α[άν, πο 1 280, ἀῑα 
γοτπηβοπαπσεη 4οτΜαίΐτει γσ]. 
β 13ὔ µήτηρ στυγερὰς ἀρήσετ᾽ ἐρι- 
φῦς, πῖῦ ἐξαποτίνειν (πα Π1ετ) ϱΏπιχ- 
Ί1οη αρρᾶ[βεθοηπ ἆᾱ. 1. 68 Ὀή[δεν, 
ἀαίς απ ἆεηπ Έ]αοι ἀειτ Μιαίξίζει ααέ 
ἀἴεὮ σε]αάθηπ Ἰας0. 

415. Επ Ἀππ]Ιοίεν γογπατέσεσθη 
ΆτθἙ Ε 885 1. 

416. πάλιν Ὀϊβ φαεινώ -- Ν δὃ. 
πάλιν ᾳατῦᾶσο], νοη Αχτθβ αὉ. 

416. ᾽Αφροδίη αἱ Βεπγερίος, 

ΨΘΙοΠε Ε δὔτ Β. ἆεπ ΕΒταάςει ππα 
εἴπεῃ ἄππ]επεη ΠπεροαβαΙθηςί Ῥ100εῦ. 

417. Ἐτείες Ἠεπι]βίο]μ -- Σ 918. 
ἐσαγείρετο θυμόν -- Ο 240, νρει. χ 
415 ἐς φρένα ΦΔυμὸς ἀγέρθη, ἀετ 
6αηπε 87 ῬαταεΙ ἆεπι Ῥατςσίρ 
στενώχοντα. 

418 -- Ε Ττ11, τα]. Η απ. 
419 -: Ε π19δ απὰ 7α ἆ 69. 
420 -- Ε, τι4 υπ σα Β 157. 
451. καὶ δὴ αὐτε, ψθ 5 964. µ 

116. -- ἡ Ίεπε, ἀοτί ἀἱθ. 
452. Ἐτείει ΗεπηϊεβίοἩ -- Η 119. 

Ἱπα ο αοα προ. 

425. χαῖρε δὲ Φυμῶ - | 156. 
Χ 994 απᾷ 04. 

425. Ὑσ]. σα 114. 
496. Υπ]. Γ 195. 
45π. Ὑσι. 191. 
428. πτοιοῦτοι υῖτᾶ πᾶ]μοι Ὦςε- 

ο]πιπιξ 450 ὧδε --- τλήµονες. --- 
Ζνεϊίορ ΗθπΙαΏΙοἩ -- 871. 

439. ὅτε -- µαχοίατο: ει ΟΡία- 
ον 180 Ῥδρπαπαῦ ἆατον ἆθι Βπβ/β 



96 91. 

ὧδέ τε Δαρδαλέοι καὶ τλήµονες, ὡς ᾿ἀφροδίτη 

ΙΛΙΑΔΟΣ ᾧ, ι 

450 

ἦλθεν άρει ἐπίκουρος. ἐμῷ μένει ἀντιόωσα" 
ο] λ / 2/7 2 / / 

τῷ κεν δὴ πάλαι ἄμμες ἐπαυσάμεθα πτολέεµοιο, 
2” 2 / 7 / / ές 

Ίλιον ἐκπέρσαντες. ἑυκτίμενον πτολίεΌρον. 

[ὦς φάτο. µείδησεν δὲ Δεά, Λευκώλενος "Ἡρη.] 
αὐτὰρ ᾽ἀπόλλωνα προσέφη κρείων ἐνοσίχθων' 4556 

»Φοῖβε. τί ἦ δὴ νῶι διέσόταµεν; οὐδὲ ἔοικεν 
ἀρξάντων ἑτέρων' τὸ μὲν αἴσχιον, αἴ κ᾿ ἀμαχητὶ 

ἴομεν Οὐλυμπόνδε, 4ιὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ. 
ἄρχε' σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος" οὐ γὰρ ἐμοί γε 

καλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόµην καὶ πλείονα οἶδα. 440 

νηπύτι’. ὧς ἄνοον κραδίην ἔχες' οὐδέ νυ τῶν περ 
µέμνηαι, ὅσα δὴ πάθοµεν κακὰ Ἴλιον ἀμφὶς 

μοῦνοι νῶι θεῶν. ὅτ ἀγήνορι 4αομέδοντι 
πὰρ «4ιὸς ἐλθόντες Βητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν 

μισθῶ ἔπι ῥητῶ, ὃ δὲ σηµαίνων ἐπέτελλεν. 

468 ποτποτσεποπάενπ Ορίαν5 ἆεβ 
ἨΓαπΒΟΠΘΑΒ. 

480. τε κφο]]ζο εἰσεπ{ΠοἨ ΠΒο] 
Φαρσαλέοι Αἴεπθη, απ 65 ἆεπι Γο]- 
σεπάἆεπ καί επἰερτιοΗῦ. --- τλήµονες 
βἰαωπάλαΕὔ. --- ὡς Αφροδίτη ἤλθεν 
Καχσ Εῆχ: ὡς ἦν 4φρ. ἐλθοῦσα. 

451. ἐμῶ μένει ἀντιόωσα ψῖε 151. 
Ζ 19π, οπυερτίοαε ἆθπι Βαΐσε ὅτε 
-- Φωρηπκτῇσιν 439. 

45». τῷ ἆαθπῃπ, πππιῦ ἆθεπ 
ηΓαπδολβαϊσ 428 ααἲ, Ἠϊεν πας [πά. 
Αογ. πτιῖζ κέν, οΏποΠ] ἆαετ Ναπδοι- 
βαἴσπΊπι Ορία αν β{εΠιί, νγαῖ] ἀΐθβετ εἶπε 
ἄ6τ ιτ]ς]1ο]ι]καις πνιάρτβρτοοπεπάθ 
Αππαμπιο οη{ᾶ]6: ἐπαυσάμεθα παῖῦ 
κεν: ψὶτ ψᾶτεη Ζυ1 Ώπ]πθ 6ΘΚΟΠΙΤΠΕΗ, 
465 Ἐτῖεσες οπ{]εαῖρῦ. 

488 -- Β 159. ἄ5δ8δ. Θ 988. Γ40. 

ΛΝ 980. 
484 -- 4 59ὔ6, νρ]. 3 202. Ῥες 

γοις {616 Ἠ]θυ 1η ἆθεη Ὀθβίεν Ηαιιά- 
βοἩτιίοη. 

485. νγεῖθερ Ἠεπι]αθιοὴ -- ϐ 208. 
Ν 916. [Απμαηρ.| 

486. διέσταµεν εὔεπθη αβεϊπαπάσχ, 
Ῥ]6ο1οοη οἵπαπάςετ {6ΥἩ, 9ἨΠθ Ζα 
Κάπιρίθη. 

485Τ. ἑτέρων ἆϊθ απάσςΥῃ, πΙοῦ 
4ἱο6 ἀορεπρατίαϊ, βοπάειπ ἄρεναααρε 
4ἱε απάετεπ ἀδίίοτ, νρι. ἄρτισεπβ 

446 

Υ 1989-- 145. -- μὲν Εἄτψαἤτ, 
αἴσχιον 86. ἐστί, αἱ5 ἀπβ εσεπίει]. 
-- ἁμαχητί Ὠιχ Ἠ16Υ. 

458. Αηεῖτος Ἡαπι]β[οἩ -- 4 426. 
5 1τδ. ᾧ 5056. 

439. Ὑα]. τα Η 259. 
440. καλόν τᾶμπα]1ςοἩ, ϱς Ιεπιῦ, 

---ἐπεί Ὀ]8 οἶδα --- Τ'919, νο]. Ν 956. 
441. ὡς πο, ἴπι Ααβτιέ, πα ἄνοον 

(παν Ἠ1οχ). -- ἔχες Ἱπιρετεκῦ του 
ἀαοχ Ζαϊς, πο ο: βἶο] θπίβοΜμ]ο[ς ἆθπ 
Έχρετη Ῥεϊσαβίε]θη. --- οὐδέ νυ τῶν 
περ: τα 410. 

4495. κακά, νοη ἄοχ απαϊτεησοπάεπ 
Ατροίς. --- Ίλιον ἀμφίς Ἰοκαι. 

44δ. μοῦνοι -- Θεῶν: ἆ8 εἰεὶσοτί 
ηΟΕἘἩ ἆθπ ΒΟΠΠΙΕΤΗ. 

444, πὰρ «ιὸς ἐλθόντες ᾱ. 1. ἴπα 
Απτασα ἀθβ Ζει, ἆετ ἴππεη ἆθπ 
Ῥιαηςὲ ὈὨαῖπι Ἰαοπιθάοη, Ὑθ 68 
εοποῖπέ, αἷς5 οἵπο Βὐταίο απ{ετ]ερίθ. 
Ῥίο ΑΙζοπ Ῥτίπσοη ἄἱθεεπ Μγίποβ 
ἵῃ Ζπδαπηπιθημαπσ πῦ ἆθπι 4 996 Ἡ, 
οτφᾶἈ]ηζοη Ααζζαπᾶς οἶπῖσετ ἀδὐδος 
σθροη Ζειβ, Ὀοι ἀεπι απ Ἀύε]]ο ἆοτ 
ΑἰΠοπθ ἆαππ Αρο]]ο σεπαππί πχ, 
---ἐθδητεύσαμεν Αογ. ἶπἆεπ Ρ 1επΒ{ 
σοϊτοίθη π.ΤΘΠ. -- εἰς ἐνιαυτόν, 
ααπξ οἵπ ζαἩτ, ἵπ ἆθτ Π. παχ ἨΙογ. 

446. ἔπι ααπξ αταπᾶ, ᾱ. 1. Ντ: 
τα]. ἐπὶ δώροις Ι 603. --- ῥητός πχ 



21. ΙΛΙΑΔΟΣ Φ. δτ 

ἡ τοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἔδειμα 
εὐρύ τε καὶ µάλα καλόν, ἵν' ἄρρηκτος πόλις εἴη" 
Φοῖβε, σὺ ὃδ᾽ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς βουκολέεσκες 
Ἴδης ἐν κνημοῖσι πολυπτύχου ὑληέσσης. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μισθοῖο τέλος πολυγηθέες ὥραι 450 
ἐξέφερον. τότε νῶι βιήσατο μισθὸν ἅπαντα 
4αομέδων ἕ παφλος, ἀπειλήσας δ᾽ ἀπέπεμπεν. 

σὺν μὲν ὃ γ ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν 

δήσειν., καὶ ος - ἔπι τηλεδαπάων’ 

στεῦτο ὃ ὃ γ᾿ ἀμφοτέρων ἀπολεψέμεν οὕατα χαλκῶ. 4δ5 

νῶι δέ τ) ἄψορροι κίοµεν κεκοτηότι θυμῶ, 
μισθοῦ χωόµενοι, τὸν ὑποστὰς οὐκ ἐτέλεσσεν. 

τοῦ δὴ νῦν Λαοῖσι φέρεις χάριν. οὐδὲ μεθ’ ἡμέων 
πειρᾷ. ὥς κε Τρῶες ὑπερφίαλοι ἀπόλωνται 

Ἠ]1εχ. -- ὁ δὲ σηµαένων ἐπέτελλεν, 
τε]. ϱ31, αὔεπί ρατα]]ε] επι μισθῶῷ 
ἔπι ῥητῷ ππᾶ οπθμᾶ]6 οἴπο ἀἴθβθπι 
επίβρτθσοπεπάθ Βεβέίπιππαπσ ἆθ68 Ὑετ- 
ἴτασς: νγῶητεπᾶ Ίεπες Ὀε[εμ]επά ἀῑθ 
Ατηοϊιει απ{ετ]οσίο. Ὑσι. ὃ 52ὔ Ε. 

446. Αρποιοηοπᾶ Ἰααζοῦ αῑο Ἐτ- 
78π]απςδ Η 4531. 

448. Φοῖβε, σὺ δ᾽: τα 4 285. -- 
εἰλίποδας λυς βοῦς -- 1466. Ἡ 
166 ππᾶ 04. 

449. Βτεῖος Ἠεπτιϊδ]οἨ -- Β 891. 
ἅ 105. 

450. μισθοῖο τέλος ἀἱε Υετπίτκ- 
Ἱϊοβαπσ ἆ68 (πεγβρτοομεπεη) Πο]ι- 
ηθς, ται. 45Τ, ᾱἆ. 1. ἀῑε Ζειῦ, πο 
ἄθιρε]ρο σα 781]εηπ σπατ. -- πολυ- 
γήθεες πατ Ἠϊεχ, ἀἱο {τεαάσθῃ- 
τείοἹπθη, ἆῑθ νιθὶ Ετθιάο Ὀτίηρεῃ, 
ῬΏιε Ἠοτει αὔε]]επ ἀἱε Ζεἶς ἵη 1ητου 
ΤΑΦΤΙΟΡΘΠ, Ἀ96χς ρετεσρε]ίεηῃ Έσψγα- 
δ6υηρ ἆατ, ἀῑε ηβο [θβῦετ Οτάπαπσ 
ππᾶ θβείᾳ πΙοπί παχ ἆθπ Ἰ6ςῃςε] 
{π ἆετ Ναΐζας, βΒοπάετα ααοἩ ἆῑθ 
πγθομβε]πάεπ Ῥομίοκρα]ε Οεἱποί. Ἰου- 
Ζαρβψεῖεε 3ῇετ Αἰπᾶ δίε ἀ1ο Ττᾶ- 
σοτΙηπεη ἀ4ετ ἄαθθπ παπά θβοΏίσχκοα, 
πθ]οπο απσθπεἈπα ππᾶὰ οατίτει]1ο] 
βἰπά. 

401. ἐξέφερον παχ Ἠΐ6ς η ἄρετ- 
ἴταρθηθπι ΒΙπηθ: αΠ8 216] Ῥτασ]ί6η, 
πετροα]{ἤμτίθση: πο πε]οπετ 
Απβοπαππησ απο ἆάα ζαὴ1τ τελεσ- 
φόρος Ἠθ][βὲ: σι Τ' 89. -- βιήσατο 

πηζ ἀορρε]ύεπι Αοο. ἵπ ἄθπι Ῥίηπε 
του βίῃ ἀφείλετο παχ Ἠϊθτ. ἴδρετ 
ἀϊο γοπ ἀεπ «ἀδδίετπ ἀα[ᾶχ τετπᾶπσίθ 
Οὐταίο πα Υ 145. 

402. ἔππαγλος ἀετ Βπβείσ]1ςᾖςα, 
ἄθντ πΙοπῦ εἴητηλ] ἀῑε αδίίει βοπειίο. 

408. σύν Ζα δήσειν παῖῦ πόδας καὶ 
χεῖρας, πο γ 189: ἆλς Ρεχβῦπ]Ίομε 
ΟΡ]εκό {εβ10, 466 ἀμφοτέρων. -- 
ὕπερθεν γοναπκομαπ]ἰοπθπάος Ζ- 
5αΐᾳ τα χεῖρας. 

454. Ὑσ]. Χ 46. 
4560. στεῦτο νσΙ. ΙΓ 88. 1 ὅδ4, ταῖς 

ἀθπα γοπ. πθιθπι Ἡοετγοχσοεποβρεπεπ 
ΦαΏ]οκύ ὅ γε, αἴπο Βἰθίσθεταπσ ἆθβ 
νοτπετρεπεπάθη: 18 6ς βοΠ]ο]ύθ 8ἱοὮ 
8η, πα ολ{ο ΜΙ616.--- ἀπολεψέμεν 
πα Ἠϊθ6χ, 4οοἩ τρ]. 4 286, εἰσεηῖ- 
Πο αὈβδομᾶ]εῃ, οθἴπ εροέθοπάθν 
Απιδάναο]ς τπτ ἀποτέμνειν (σ 86). 

456. ἄφορροι πο ΙΓ 918. 6 580. 
-- πεποτηότι θυμῶ Ξ- ι ὅθ1. τῇ1. 
χ Αππ. 

4ὔ0τ. μισθοῦ Ἠθσεηπ ἆἀθ5 π]ςλί σο- 
7816 Το1Π6Β, πο ἀετ Το]σοπάς 
ἨΠε]αινεαῦσ ααβϊπνέ: νσ]. 4 65. Ἐ 
118. Ν 166. -- ὑποστάς --- ἐτέλεσσεν: 
νρ]. Υ 99. ὃ 599. 

4ὔ8. τοῦ (1μαοπιθᾶοι) Ζα Λαοῖσι. 
-- μεῦ᾽ ἡμέων Ἱππιβίεη ΥΟη πα, 
1η πηβετεπι Κτεῖβθ, Υοη μετὰ ταῖῥ 
Ῥαῦ. πνοπῖσ γοιβομίοᾶθη, 

459. πειρᾷ παῖῖ ὥς κε: 
β 916. 

νβ]. 4 66. 



88 91. ΙΛΙΑΔΟΣ ὅ, 

πρόχνυ κακῶς σὺν παισὶ καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν.« 
τὸν ὃ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος ᾽άπόλλων: 

υἐννοσίγαιί. οὖκ ἄν µε σαόφρονα µυθήδαιο 

ἔμμεναι. εἰ δὴ σοέ γε βροτῶν ἕνεκα πτολεμίξω 
δειλῶν. οἳ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μεν τε 

ζαφ)εγέες τελέθουσιν, ἀρούρης καρπὸὺν ἔδοντες, 

ἄλλοτε δὲ φθινύθουσιν ἀκήριοι. 

παυσώµεσθα μάχης: οἳ δ᾽ αὐτοὶ δηριαάσθων." 
ὧς ἄρα φωνήσας πάλιν ἐτράπετ᾽" 

πατροκασιγνήτοιο µιγήµεναι ἐν παλάμῃσιν. 

τὸν δὲ κασιγνήτη µάλα νείκεσε. πότνια θηρῶν, 

["άρτεμις ἀγροτέρη. καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον"'] 
φεύγεις δή, ἑκάεργε. Ποσειδάωνι δὲ νίκην 
πᾶσαν ἐπέτρεψας., µέλεον δέ οἳ εὖχος ἔδωκας' 
νηπύτιε. τί νυ τόξον ἔχεις ἀνεμώλιον αὔτως: 

4600. πρόχνυ απςξ πρὸ παπά γόνυ 
γοτπᾶτί απξ ἀἱο ἘΚπίθ, 1π ἀἷο 
Κπῖο αἶπκεπά, οαἵη ἄθι εἰσεπί- 
οπεη Απβάνασῖς, ἀπολέσθαι νεταή- 
βοΠαι]ιοπαπάθς παπά τοτεἰὔτκοπᾶςθα 
Βι]ά, πιο ἕ 69. -- πακῶς ε]επά, 
βοΏπιᾶ]Ώ]ςἩ. --- σύν Ὦἱβ ἀλόχοισιν: 
τα]. 4 109. 

αοι -Ὅὁ οσα. 
462. σαόφρων Ἱπ Ἡ. παχ Ἠ]6τ, ἴπ 

04. ὃ 168. 
408. εὖ δή σεβεῖσῦ νΙτκ]1ςλ, 

τη] ϐ ιά. Επί. πτολεμίξω η] Ορε, 
της ἄν: 7α 4 994. -- σοέ γε: ἀῑθ 
ἙῬεάεπίαπς ἀἴθβετ Βείοπαπσ οτ]]ᾶτί 
516] απ5 468 {. --- βροτῶν ἕνεκα πτο- 
Λεμίξω, πῖε ϐ 498: 7α 980. 

464. δειλῶν ἵπ πασλατᾶσκ]ολοαν 
Ῥίε]]απς, πταῖῦ παεμ{ο]σεπάετ Ἐτ]]ᾶ- 
τπησ ἴπι Πε]αινεαῖΣ, ἄετ ἆῑο Ύει- 
ρθησ]οπ]κειῦ 4οτ Μεπεεῖοη Ἠθιγοί- 
Ἠθῦῦ. --- φύλλοισιν ἐοικότες: νρ]. 2 
146 ΗΒ. 

406. ζαφλεγέες παν Ἠϊας, 8θ6]τ 
{ραπς, ΥοΟ11 ΙωοῬροπακταΓί, -- 
ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες, να]. 2 149, 
4ἱε Βεάϊπσιπςσ 468 Ψοτμειρολοπάθπ. 

466. ἀκήριοι ομπο Ἰθῦαεπ, Ῥτο- 
Ἱερβδο]. --- ἀλλὰ τώχιστα --- (Ὁ ὅδ4. 
ὃ 644. 

461. οἳ δ᾽ αὐτοί Ίοπο 5ο19568, 
4. 1. α]]εῖπ, νρβ]. 4 5588. 

460 

466 

ἀλλὰ τάχιστα 

αἴδετο γάρ δα 

Απ0Ο 

408. ὥς Ὁϊς ἐτράπετ”: νρ]. Σ 198. 
ὦᾧ 415. αἴδετο Ρἱ8Β πατροκασιγνή- 
τοιο --  ἕ 929 1. 

469. µιγήµεχναι ἐν παλάμῃσι», εἴπθ 
τεταιηζε]ο ἸΓεπάπης, ᾱ. 1. Ἠαπά- 
σεπιεῖπ ποινάεῃ. 

4τ0. πὀτνια θηρῶν ἀῑο Πσαιτίη 
46. Ἰα]άες, «ο Ἰαι[ Ατζεπις 
ηἳχ Ἠ16χ. 

4πΙ. Ὄει Ὑοτβ πιτᾶς Υοη Ατι- 
5ίαχοἩ πας Ἠεολμί γεγψοτίεη, πε] 
Ατζεπιϊς ἀπτεοῃ πότνια Φηρῶν πολλοι 
ππνεγκεπηραν Ὀρδσειοππει 5 παπά 
παί Ὀἱβ φώτο Ξ-- 898 πι ψιβεπῖ- 
Ἠομεη παν μάλα νείκεσε πιθάθτ]ο]δ, 
-- ἀγροτέρη νοη Ατίοπιϊς πατ Ἠ]αχ, 
ἀιο ΓΙατάπτολπαίταϊι[θπς6ο. 

4Τ2. φεύγεις δή αἵπ νοτιατ{βνο]]θς 
Αιδταξ, Ὀ6ι ἆθπι δή ἀἱε Τπαΐβασμοα 
ΚκοπαίαΔΙετί: πνΙτκ]1σ]. 

419. ἐπέτρεψας ππὰ ἔδωκας, ἀϊθ 
Αοτ]οῦθ ηΒΟΙ. ἀθπα Ετᾶκεπς φεύγεις 
σεἈεη αα[ ἆῑε ἆθπι φεύγειν γοταβ- 
σοραησεπο Ζατήσκπεῖραηρ ἆθτ Ἠει- 
αβ[ογάσταης. ΊἈπτοπά βοπβῦ εὖχος 
διδόναι γοη ἆθπῃ ἴπι Καπιρῇ Βοβῖθρ- 
ἴοη σεβασί πΙτὰ νρ]. Ε 986, Καππ 
βἰοῖ Πεν Ῥοβειάοη ἀ4ε85 Βί6σθΒβ τὔ]- 
πΙΘΏ ομπο Καπιρέ, ἆαμογ ἀϊεβος 
Ἠτα]Ἠπι µέλεον απγοτά]αετί 186. 
Ύρ]. 500 {, 

4τ4. νηπύτιε παῦ ρεάεμηίεχ Ὁ]- 
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[μή σευ νῦν ἔτι πατρὸς ἐνὶ µεγάροισιν ἀκούσω 

89 

ο) 

εὐχομένου. ὡς τὸ πρίν, ἐν ἀθανάτοισι δεοῖσιν. 
ἄντα Ποσειδάωνος ἐναντίβιον πολεμίζειν.]- 

ὡς φάτο., τὴν δ᾽ οὔ τι προδέφη ἑκάεργος Απόλλων. 

ἀλλὰ χολωσαμένη «{4ιὸς αἰδοίῃ παράκοιτις 

[νείκεσεν ἰοχέαιραν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν '] 450 

υπῶς δὲ σὺ νῦν µέµονας, κύον ἀδεές, ἀντί ἐμεῖο 
στήσεσθαι; χαλεπή τοι ἐγὼ μένος ἀντιφέρεσθαι 
τοξοφόρω περ ἐούσῃ, ἐπεί σε Λέοντα γυναιξὶν 

Ζεὺς δῆκεν., καὶ ἔδωκε κατακτάµεν. ἤν κ᾿ ἐθέλῃσθα. 
ἡ τοι βέλτερόν ἐδτι κατ οὔρεα 8ῆρας ἐναίρειν 48δῦ 

ἀγροτέρας τ᾽ ἐλάφους ἢ κρείόσοσιν ἴφι µάχεσθαι. 
εὖ δ᾽ ἐθέλεις πολέμοιο δαήµεναι. ὄφρ) ἐὺ εἰδῇς. 
ὕσσον φερτέρη εἴα᾽, ὅτι µοι μένος ἀντιφερίξεις.« 

ᾖ ῥα καὶ ἀμφοτέρας ἐπὶ καρπῶ χεῖρας ἔμαρπτεν 

ὔπια. --- τένυ ποσα ΠΆΝ. --- ἀνε- 
μῶλιον αὔτως παχ 8ο απιβοπβῦ 
(αππήῦσ): νσ]. Ε, 216. 

415. µή ἀτοπεπά ἆα [5 παν πΙο]ξ, 
πό 1. Ῥετβ. Κοπ]., πε 4 36. --- 
νῦν ἆ. 1. π8ο] ἀθίπθπι Πεύσίβοῃ Β6- 
ἨΘΊΏΠΙΘΗ. --- πατρός Ρ8 εὐχομένου: 
το. 4 9964. 

4ΤΊ. ἐναντίβιον πολεμίζειν -- Κ 
461. Ο 1Τ9. Υ 86, ἆετ ΙπΕ, Εταθβ. τοῦ 
ἄθτ ἑοχβοοἰσέοι Βεύμᾶασαπσ ἆει 
(6ερπετβομα{ί 1πι Καπιρία. ΜΙ{ Βεολύ 
ππατάεπ ἀἱο Ύ. 4Τῦ--4ΤΠ του Ατί- 
βἴαγοη τογποτίεη, υθι] ἄαξ ἁαγῖη 
ποη ΑγΡο]]ο 6εβασύο πῖῦ 468 {, ππᾶᾷ 
ἄεπι Οπατακίεγ 4εβ ΑΡρο]]ο ἄῬετματπρί 
Ἱππ ιάετεργπο] αὐθ[ῖ. 

Αἱ8δ - 4 511. 4 401. Ε 689. 7 
942. Θ 484.υ 185. 

4Τ9. αἰδοίη παράκοιτις -- γ 461. 
ΆΑπβ ἄθπι ΥΟΥΠΕΥΡΘΜΕΠάΕΠ Ύετεο 186 
Ἠ1θχ ΒΟἨ. ἀλλά τα εισἈπσθη προσέφη 
αὐτήν, ἀεππ ἄεν {ο]σεπᾶς Υετς {εΗ]6 
1η 46η Ῥθρίον Ηαπάβομτήζεη απᾶ 180 
παν εἴηπσθβοποβεπ, αππι ἆῑρ Ἠδτίε 
Ίθπετ Ἠχσᾶπσαηπς Ζα Ὀθβείάσεῃ. 

480. Ὑα]. Β 27τ. 
481. κύον ἀδεές (ατορτᾶπα 1ο 

ἆδ. εές) --- ϐ 498. το. -- ἀντί᾽ 
ἐμεῖο στήσεσθαι: νο. Υ 708, 

482. χαλεπή --- ἐγὼ 5ο. εἰμέ Ῥει- 
φὔπ]]ο]ιο Κοπεύνακ{]οπ. --- ἀντιφέρε- 
σθαι, πο ά 89. 

48δ. τοξοφόρω παχ Ἠΐ6χ, ατ]]άτῖ 
ἀπατοῖ ἆεπ {οἰσεπάση Βασ τῇ ἐπεί. 
Ἠετο οε]ρεῦ {ϊλτί Κεἰποτ]θί Ὑαβο, 
-- Λέοντα Ποπ], πῖθ Ρ 188, ᾱ. 1. 
Γατοβίραχ, πε 4ϊθςθβ Βωπυίίος, 30ος 
τηίδ ἆθπι ἩδἨποπάσα Ζθαΐς γυναι- 
ξίν Εἴτ ἆἱε (εὑετρ]σπει) Έταποῃ. 
Ατζοτηις ἵαχ αποα ἀευτπτίβσδεῖπ 
παπά αἱς οἶο]ατ Ὀθεοπάθνς ἀαβ Ίοῦοη 
ἆεχ Έταπεη ἵπ Ίμτε Ηαπά ρερθυεῃ. 

484. καὶ ἔδωκε ετ]Ἀαῦετί ἀαβ ος- 
Ἀετβεπεπάς. 

486. ᾖ ποι ἴταιη. --- βέΊτερον, 
πεῖ] πεηῖσει σείαμγνο]]. -- Θῆρας 
πὶο 1,ὅποπ ππὰ Ἐνον. 

486. ἀγροτέρας πῖο ἕ 188, π]]ά 
Ἰερεπάθ, ἆἀῑο ΗΙπβομο ἆἀεβ Ὑγα]άθα. 

49τ. Ὑρ]. 2 1560. ὄφρ) Ρἱ8 εἴμ) -- 
41856 48. δαήµεναι πηῖῖ ἄθῃ. πα Ηϊ6υ, 

4868. ὈἼνοῖίθς Ἡθπι]αθΙοὮ -- 411. 
ὅτι -- ἀντιφερίξεις Ὀερτϊπαοί ἀῑρ 
Ἰπ ἆεπ νοτμετσεπεπάθη ἸΓοτίεηῃ οηζ- 
Ἠα]έοπο Ώτομαπρ. Ὀοτ σα ἆθπι 
γοτάριραίᾳ εἰ δ᾽ ἐθέλεις {εμ]επᾶς 
Ναοβραῦσ 18 ἆπτοι ἀἱεβο Ώτοπαπρ 
βοπ]θβετπιαίδεη νοσψεᾳ ᾳεποτηπιθη; 
8ο Το]σί οιπε πεϊῦετεα Απκήπαίσαπς 
νήγκβαπι αο{οτὺ 4ο Τηαΐ (489). 

489. Βπτοίθς Ηειπ]αί]ο]ι: γρ]. Ε 416. 
ϱ 566. ἔμαρπτεν, ἀαπιῖς Ατύοπιϊς Ὀθί 
ἄ6τ {ο]σεπάεπ ΖΔομίσαιρ βἰοἩ πὶοί 
ΨεΏτεη Κῦππθ. 
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σκαιῇ., δεξιτερῇῃ δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾿ ὤμων αἴννυτο τόξα. 490 
ο 

αὐτοῖσιν δ᾽ ἄρ᾽ ἔθεινε παρ᾽ οὔατα µειδιόωσα 
ἐντροπαλιζομένην: ταχέες δ᾽ ἔκπιπτον ὀιστοί. 
δακρυόεσσα δ᾽ ὕπαιθα θεὰ φύγεν ὥς τε πέλεια. 
ἤ ῥά 9) ὑπ ἴρηκος κοίλην εἰδέπτατο πέτρην, 
χηραμόν' οὐδ) ἄρα τῇ γε ἁλώμεναι αἴσιμον ἠεν' 496 
ὡς ἡ δακρυόεόσα φύγεν., Λίπε ὃδ᾽ αὐτόθι τόξα. 

4ητὼ δὲ προσέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης' 

»»4ητοῖ., ἐγὼ δέ τοι οὔ τι µαχήσομαι' ἀργαλέον δὲ 
πληκτίζεσθ᾽ ἀλόχοισι «4ιὸς νεφεληγερέταο" 
ἀλλὰ µάλα πρόφρασσα μετ ἀθανάτοισι θεοῖσιν 600 
εὔχεσθαι ἐμὲ νικῆσαι κρατερῆφι βίηφιν.« 

ὧς ἄρ᾽ ἔφη. 4ητὼ δὲ συναίνυτο κπαμπύλα τόξα 
πεπτεῶτ᾽ ἄλλυδις ἄλλα μετὰ στροφάλιγγχι κονίης. 
ἡ μὲν τόξα Λλαβοῦδα πάλιν κίε Θυγατέρος ἧς' 

2; 

ἡ δ ἄρ Όλυμπον ἴκανε, «4ιὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ.  δ0δ 
δακρυόεσσα δὲ πατρὸς ἐφέξετο γούνασι κούρη, 

490. σκαιῇ, δεξιτερῇ δ᾽ -- 4 501. 
--- τόξα Ἠϊετ ἀετ Ώοσεπ βαταί Κὂσµετ, 
νρΙ. 495, ἆῑν Ῥοπιε[ασετᾶί, πὶθ 
68 ΖΠ58ΊΠΊπΙεΠ απέ ἆθτ Βομα]ίετ σε- 
ἴτασθη πγητάο: ἆ 45. 

491. αὐτοῖσιν τι] εΌεη 416561, 
πας 1Ώτεη αἴσπεν ἸαΠεῃ. 

492. ἐντροπαλιζομένην ψε Ζ 496, 
πᾶἈ]τοπά 5ἵο 5δἱοἩ πΙθοάετ{ο]{ 
απιποπάεῖςα, Ἠϊετ γοπφάογ Ίεῃ- 
4πηπσ ἆἀθβ Κορῖε ππά ἆἀοθ5 ΌΡετ- 
Κὔτρετβ, πεἰομε εἶε πιβοΏίε, ατα 
ΒΙΟἨ ἆθπ Ῥύνδείοπεπ Ζα επἰσΙεπεῃ. 

498. ὕπαιθα βεϊ ντε, νρ]. 
ἆ 141. 

494. ὑπ ἴρηπος απ{θχ, ᾱ. 1. σ6θ- 
βολεποΏ{ το. -- εἰσπέτομαι πΆτ Ἠ1ΕΥ. 

496. χηραµόν ηιχ Ἠϊες, ἵπ ἆῑθ 
Κ]πβς, ἁῑε βραῄε]]ε Οτίδρεεᾶπι- 
πηπης α]ς ΑΡΡΟΒΙΠΙΟΠ 7α ἆθτ α]]- 
5επΏθῖηθπ πέτρην: τα Θ 48. --- οὐδ᾽ 
ἄρα, ρορτὔπάεπά: 4εηπ π]Ιολί]α, 
της αἴσιμον εν: ναι. Ο 214. 

491. Ὑρι. 9 8τ8. 989. 410. 485. 
ε 146. 

498. ἐγὼ δέ: Ίπι ἄεσεηκαΐα Ζα ἆθπι 
6Ώθη γογσθραησεπεπ Μαπρ{Γἆοχ Ηετα 
σθρεπ Ατύοπιι,. Ἠθτπιθς 5ὐαπά πο 
Ί το ἀἆοτ Ἰμείο ρορεπᾶθον, 

499. πΛληπτίζεσθαι παχ Ἠϊθς, θἵπ 
πι ΗΙπΏ]οΚκ ααἲξ ἄεπ εὔεη ϱγ28]] επ 
Ὕοχσαπρ Ῥεβοπάςετεβ σεπᾶμ]έει Απθ- 
ἀταοκ: 81οἩ Ἠεταππισαβδο]]αςσεῃ. 
-- ἀλόχοισι: ἆει Ῥ]αταὶ Ῥεπειοϊπεῦ 
ἀϊο ἀαἴίαπσ: 1μείο Πεῖ[δὲ 1 ὄ80 ά4ιὸς 
πυδρὴ παράκοιτις, πο Ἠετε Σ 184. 

600. Ζνηοϊζες Ηοαπιϊβ{ΙοὮ -- 8 948. 
969. 1 609. ν 198. μάλα πρόφρασσα, 
ψῖθ ε 161, ἨϊθΥ: ταοςΒ{ πας] Ἡετ- 
Ζ6πβ]τπ5ἴ. 

601. εὔχεσθαι αἱ Κοποθββῖτος 
Ἱπιρετα[ῖν. --- πρατερῆφι βίηφιν -- 
ι 416. µ 910, πο 65 τοη ἀθπι ΚΥ- 
Ἐ]ορεπ ρορβασί 18, ταῖῦ ἤροτνᾶ]- 
ἑΙισεπάςετ Βᾶτκο, εἶπ ]ομοτ]ο]ι 
Ἀλοτίτοιρεπάεν Απδάταοζ ἴπι Μαπᾶρ 
ἄεχ νεΙρ]επεπ ἀοὐμεῖς, 

609. συναίνυµαι πἩ ΒΙΕΤ. --- τόξα: 
Ζα 490, πιῦ παµπύλα, οῦψοἨ] Ἠῖας, 
πο 608 νβι. τοῦ 495 πεὶσί, τοτ- 
7πσβυγθῖβθ πιχ ἀἱε6 Ρ[6ῖ]ο σοεπιεϊηέ 
βἶπά. 

608. µετά Ιππι]ίθη, πα] στρο- 
φάΛιγγι κονίης, Ψὶθ Π πτδ. ω 89. 

604. πῶλιν πίε ρῖπς ατῆο]ς, τα 
ἆθπ απάοτα ἀδίζετη, πας ἆ4επθῃ 5ἱθ 
618 Ζαπα ΟἼγταρ σῖπσς. --- Θυγατέρος 
ἧς αοἰλιῦτε σα ο δω. 

606, Υσ. Ε 5τ0. 
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ἀμφὶ ὃδ᾽ ἄρ᾽ ἀμβρόσιος ἑανὸς τρέμε"' τὴν δὲ προτὶ οἵ 
εἷλε πατὴρ Κρονίδης, καὶ ἀνείρετο ἡδὺ γελάσσας" 
υτίς νύ σε τοιάδ᾽ ἔρεξε, φίλον τέκος, Οὐρανιώνων 
[μαψιδίως. ὡς εἰἴ τι κακὺν ῥέξζουσαν ἐνωπῇτ] 510 

τὸν ὃδ᾽ αὖτε προσέειπεν ἐυστέφανος κελαδεινή" 

6ή μ΄ ἄλοχος στυφέλιξε, πάτερ, Λευκώλενος Ἡρη, 
ἐξ ἦς ἀθανάτοισιν ἔρις καὶ νεῖκος ἐφῆπται.'' 

ὡς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὺς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

αὐτὰρ ᾽Απόλλων Φοῖβος ἐδύσετο Ἴλιον ἱρήν' 515 

µέμβλετο γάρ οἳ τεῖχος ἐυδμήτοιο πόληος, 

μὴ «{αναοὶ πέρσειαν ὑπὲρ µόρον ἥματι κείνῳ. 
οἳ δ᾽ ἄλλοι πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν Δεοὶ αν ἐόντες, 

οἳ μὲν χωόµενοι, οἳ δὲ μέγα κπυδιόώντες. 

κὰδ δ᾽ ἵξον παρὰ πατρὶ κελαινεφεῖ. αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς 550 
Τρῶας ὁμῶς αὐτούς τ᾽ ὄλεκεν καὶ µώνυχας ἵππους. 

ὡς ὃδ) ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἵκηται 

ἄστεος αἰθομένοιο, θεῶν δέ ἓ μῆνις ἀνῆκεν, 

50. ἀμφί Ρί8 ἑανός: τρ]. 5 118. 
ἀμφί ΤΙΠΠΒ, Άπ ΊἨτοπα Πεῖοε, -- 
ἑανός πὶο Τ 386, απβ «εσ-ανός 
(ἕννυμι απβ βεσνυμὶ). ἄαςθ Κ]Ιαῖά. 
--- τὴν δὲ προτὶ οἱ εἶλε Ξ ω 841, 
Ζ0ςΡ ΤΑΒΟΗΏ 8η β1ςῃ. 

508. ἡδὺ γελάσσας -- 4 918, ἵπ 
εἴπ βὔ[ροβ, οῇπ6β Ἰαοπεηπ απδ- 
Ῥτοοπεπά, Ἀθυσ]1οἳ αα{]ασ]μοπἆ, 

609. 610 --- Β 8978. 94. Ὀοτ ππεῖῖε 
οτε {εἨ]5 Ἠϊευ 1π 4επ Ὀδβίεπ Ηαπά- 
βοΏτ]{τρη. 

511. ἐυστέφανος βοηπ86 4Ώσθβε]θη 
τοῦ Τ' 99 Βεϊποτῦ 4ετ Αρητοάϊζε ἴπ 
ἀετ Οἀγεβεο, πι]ῦ ϱοἈῦπεπτι Ρῖα- 
ἄθπι (818 Μεία]]). --- πελαδεινή ΏΠΥ 
Ἠῖθχ αραζαην]οχό: τοι. Υ το. 

619. ἐξ ἧς πὶο Β 88, ρεῖπι Ῥαβ- 
αἵτ: ἅτ. Ρι. ὅ9, ὄὅ, 1. -- ἔρις καὶ 
νεῖκος, πῖθυ 961, σσ]. Β 9τ6. -- 
ἐφῆπται γοτλᾶ η αΏ 188, πποπα]ὸ σθ- 
τηθῖηπέ 180: βἵο6 5α[ἴθῦ ἵπαπιοτ Θέτεῖς 
παπά Ζαηχ. 

614 -- Ἐ 214 ππᾶὰ βοπαῖ, Ρίο 
Ῥσθπο /πΙβοἹθηπ Ζο6ιβ ππᾶ ΑτίοπιΙι 
πιτά απ{{α]]οπά ταβοὮ αΏρθβτοσβεῃ, 
ἆα πιαπ ἄοοὶ τοπ Ζοα8 εἶι ὙΓοτῦ 
4θτ Ἐπτπιάεταηπς ογνατίεῦ. 

515. Ἴλιον: Ἰη Βθϊπεν Τεπιρε] αα[ 
4ος ΈΒατο Ῥετραπιοη: ὤ 508. [ΓΑπΗ.] 

616. ἐύδμητος Βεϊποτε γοη πόλις 
ΏΠΥ Ἠ16Υ, 

δ1Τ. Ζαπι ἀεάαπκοηυ νσΙ. Υ 90. --- 
μὴ --- πέρσειαν 186 πῖοπί Εἰπα]βαῦσ, 
βοπάθτη Απθάτασ]κ ἆἀετ Βεβοτση1β, 
πε]οπεν ἄθπ ΙπΠα]6 ἆἀθ9 µέμβλετο 
εηἰνηοκε]ῦ. 

518 -- 4 4904. 

ν. 600--5648δ. Ῥϊιο Ε]ιοιπί ἆςθτ 
ΈτοςῬγ 1η ἄβςδ αιξ ΕΤΙΑΠΙΟΡΒ) Β6- 
Ε6Π] σοῦ{[ποίο ΤΠοτ. 

590. Ἐτείθρ ἨεππϊβίΙομ: τα]. Φ 28. 
621. ὁμῶς Ἀποαὶ {ο]ἰσεπάο ἀΠοθάςετ 

πηῖδ τε --- καί 7Ζαβαπιτηθη{αββδεπᾶ, πο 
Ο οὔπ. 6 Τδ υπᾶ τα κ 298. 

699, αι. Σ 901. 
69δ. ἄστεος αἰθομένοιο αβ]αί, 

ἄοπ.: Τοη εἶπει Ὠγεπποπάεη Βίαά6. 
-- Φεῶν Ὦϊβ ἀνῆκεν 6ἶπ ρατοζα]κ- 
Ώβο]μετ Ζαβαΐσ, πε]εῖπογ ἄστ. αὖθ. 
πᾶμεγ Ῥοβπιπιθηά 4ἱθ Ὑοτεε]ππρ 
οἶπθρ αα[βετοτἀθη{]ΙοἩθῃ, ΥΘΓἨΕΘΥΕΠ- 
4επ Έεπετς σἱθὈς, τσ]. Π 9856 38, --- 
ἕ Ῥεσιε]ιῦ βἶοι Γογπιε]] ατιῖ καπνός, 
αὖΌοτ σοάαο]λί 150 ἀαβ Ερεαοχ, γγθ]ο]μθβ 
ἈποἩἈ σα ἆθπ ὅλ4 [ο]σοπάςη Ῥτὰ- 
ἀἰκαίεπ αἱ Ῥαβ]εκό γοτβομνεβύ. --- 
ἀνῆκεν Ἠαῦ αι[βίεῖσθη ]α5β6η. 
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πᾶσι δ) ἔθηκε πόνον. πολλοῖσι δὲ κήδε ἐφῆκεν, 
ὡς ᾽άχιλεὺς Τρώεσσι πόνον καὶ κήδε ἔθηκεν. 

ἑστήκει δ ὁ γέρων Πρίαμος ΘΒείου ἐπὶ πύργου, 

ἐς ὃ) ἐνόησ) ᾽Αχιλῆα πελώριον' αὐτὰρ ὑπ) αὐτοῦ 
Τρῶες ἄφαρ κλονέοντο πεφυξότες. οὐδέ τις ἀλκὴ 

γίγνεθ’' ὁ δ᾽ οἰμώξας ἀπὺ πύργου βαῖνε χαμᾶζε 

5286 

ὀτρύνων παρὰ τεῖχος ἀγακλειτοὺς πυλαωρούς' 550 

υπεπταμένας ἐν χερσὶ πύλας ἔχετ᾽, εἰς ὅ κε Λαοὶ 
ἔλθωσι προτὶ ἄστυ πεφυζότες' ἦ γὰρ ᾽Αχιλλεὺς 

ἐγγὺς ὕδε κλονέων' νῦν οἵω Λοίγι ἔσεσθαι. 
αὐτὰρ ἐπεί κ᾿ ἐς τεῖχος ἀναπνεύσωσιν ἀλέντες, 

αὖτις ἐπανθέμεναι σανίδας πυκινῶς ἀραρυίας" 656 

δείδια γάρ. μὴ οὖλος ἀνὴρ ἐς τεῖχος ἄληται.« 

ὡς ἔφαθ”. οἳ δ᾽ ἄνεσδών τε πύλας καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας' 
ϱ 

2 ἀντίος ἐξέθορε. 

αἳ δὲ πετασθεῖσαι τεῦξαν φάος. αὐτὰρ ᾽ἀπόλλων 

Τρώων ἵνα Λοιγὸν ἀλάλκοι. 

οἱ ὃδ᾽ ὐθὺς πόλιος καὶ τείχεος ὑψηλοῖο, 540 

δίψῃ καρχαλέοι, κεκονιµένοι ἐκ πεδίοιο 

φεῦγον᾽ ὁ δὲ σφεδανὸὺν ἔφεπ᾽ ἔγχεῖ, λύσσα δέ οἳ κῆρ 

694. πόνον Νοῦ, κήδε᾽ Βοππ6τ- 
76η, ἤρει ἆθπ Ψετ]αβῦ 4η Ηαῦ απᾶ 
απῖ, αΌεχ Ῥεεοπάθις ἤδρετ ἀεπ Ὑ6ει- 
10 ἆετ Απσεηῦτίσεπ, ποταῦ ὅλ6 
α]]εῖη τα ἄεπκεη 1ςῦ, --- πολλοῖσι --- 
ἐφῆπεν: νβ. Ζ 241. ῬΒεαομίο ἀθῃ 
γοταβεβ]α[ς 1 6289 -- 625. 

626. θείου, Θ 619 θεόδμητος: τβ]. 
Ἡ 459. --- πύργου ἀἄειτ Τανπι "δες 
ἄθπι Βκβῖδοπεηπ Τπου: ΙΤ 149. 

62τ ἔ, Ώοτ Βαΐᾳ αὐτὰρ κτὲ απ] 6 
ερεπία]]α ἆῑο ἸαἨτπεμπιαππςσ ἆ4εβ 
Ῥτίαπιος, εἰαῦί Ῥατοιρια]κοπείγαζ- 
ἄοπ εἶπ βε]ρείῶπάϊσετ Ραΐχ. --- πες 
φυξότες: σα ϐ6. --- οὐδὲ Ὠϊς γίγνεθ” 
Ξ- 9056, να]. 4 945, οἵπ πεσα{τογ 
Ῥαγα]]ο]ίβπητς Ζα πεφυξό τες Ίπ ΈΟΣΤΗ 
6ἴπθβ κε]ρείάπάϊρεν 594568. 

680. ὀτρύνων: ΕτίαΠΙΟΒ τα{ξ βοἨοπ 
Ῥαΐπι Ἠϊπαρείείσεη τοπι Τατπι ἆεπ 
Τποτλιᾶίετη, νψε]οεπε ππ6ετ ἆθπι 
Τανπα τα 6 αηρβο 4εβ ποτε απ 46χ 
Μαπεχ Ἠϊπ (παρὰ τεῖχος) βἴεπεη, 4ἱθ 
Γο]σθιάθτῃ Ἠουίο ζη. 

ὔδι. πεπτ. ἔχετ᾽: νβΙ. Μ 199. - - ἐν 
χερσὶν, πι Ὦει ἀτοποπάςτ ἀ68{ΑἨΥ 8186 
βο{οτῦ ν]οάςχ βοπ]είβεη Ζα Κὂππεῃ, 

ὅδε Ἰήηποϊςοπά Ἠϊθτ. --- 
ἔσεσθαι -- Ὁ 510. 

ὔ84. ἐς τεῖχος πα ἀλέντες, ν6ι. χ 
4Ί. -- ἀναπνεύσωσιν Κοπ]. Ἀος.: 
Ζππι Απζαϊπιθη Εεἰκοππ]θπ ᾱ. 1. 6ε- 
τεῦθεῦ βΙπᾶ, νρ]. 4 800 ὠναπνεύσωσι 
τειρόµενοι. 

ὔ8δ. ἐπανθέμεναι πατ Ἠ]6ς, 5οπβῦ 
ἐπιθεῖναι: ἐπανα 18ΐ θἵπ γοταίᾶτκ{θι 
νά -ᾱ- πατᾶςχκ. -- σανίδας πυκι- 
νῶς ἀραρυίας -- β 944. 

686. ἄληται παν Ἠῖοι εἴαίῦ ἆθΒ 
τοσε]πιᾶ{[είσεη ἄλεται. 

ῦδτ. ἄνεσάν τε π. καὶ ἀπῶσαν, 
Ζπγεῖ τη]ῦ τε --- καὶ γετραπάεπο 4168- 
ᾶ6ι, γοη ἄεπεπ ἆαθ Ζποῖο ἀῑθ τπᾶ- 
Ἠοτο Αιθζζηταησ ἆεΒβ ετείεη ρἱοὈτ, 
γατβδο]]α{Β πο 6 446. 

ὤ89. ἀντίος ἀεπι Αολῖ]] επίρεσεη. 
--- Τρώων αὐ]αῦ. ἀεπεῖ, νο ἆεπ 
Έτοςτη, Ζᾳ ἀλάλκοι, τβ. κ 288, 
εοπεῦ Ώααν, πιο 198. 250. 

641. καρχαλέοι παν Ἠ16χ, 
ᾱ, 1. τοσο 1π ἀετ Κεβ]ο, 

645. σφεδανὸν ἔφεπ᾽: νβ]. 4 166. 
-- λύσσα --- κρατερή: υβ]. Ι 389. 

655. 
οἴω Λούγι᾽ 

ται Ἡ 

ο πα τν πμ ν νε δμλ 
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αἰὲν ἔχε κρἀτερή, µενέαινε δὲ κῦδος ἀρέσθαι. 
ἔνθα κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες ᾿4χαιῶν, 
εὖ μὴ ᾽άπόλλων Φοῖβος ᾽4γήνορα δῖον ἀνῆκεν, δ456 

φῶτ᾽ ᾽Αντήνορος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε. 

ἐν μέν οἳ κραδίῃ Δάρσος βάλε. πὰρ δέ οὗ αὐτὸς 
ἔστη. ὅπως Δανάτοιο βαρείας κῆρας ολες 

φηγῶ κεκλιμένος' κεκάλυπτο δ᾽ 
αὐτὰρ ὃ γ᾿ ὡς ἐνόησεν ᾽4χιλλῆα πτολίπορθον, 

” 

ἄρ) ἠέρι πολλῇ. 

560 

ἔστη., πολλὰ δέ οὗ κραδίη πόρφυρε µένοντι᾽ 
ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν µεγαλήτορα Βυμόν' 

υῶ µοι ἐγών᾽ εὖ μέν κεν ὑπὸ κρατεροῦ ᾽άχιλῆος 

φεύγω, τῇ περ οἱ ἄλλοι ἀτυξόμενοι κλονέονται, 

αἱρήδει µε καὶ ὥς καὶ ἀνάλκιδα δειροτοµήσει. 565 

εὐ ὃδ᾽ ἂν ἐγὼ τούτους μὲν ὑποκλονέεσθαι ἐάσω 
ΠηΛεῖϊδῃ ᾽άχιλῆι, ποσὶν δ᾽ 

648. ἔχε οτ{]1ΐ:6. --- µενέαινε 
Ῥίβ ἀρέσθαι: να]. Σ 151. Υ 509. 
ἆἃ 998. 

Υ. 644-611. Αρο]]ο Ῥερεύϊτπιπι{ 
ΑΡο6ποτ βἰο]λ ΑςΠ11] επίσεσεῃ- 
παβίε]]εη, οπίτῆοκέ 1Ἠηπ ἆαππ 
απ ἑᾶβπβδολπί ΑοΠ11. 

544 :-- ΙΤ 698. 
6468. Ετείες ΗεπιςεΏεο -- Π τοῦ. 

τς Αγήνορα: 2α 4 46Π. 
646. φῶτ᾽ πιῖς {ο]πεπάθχ ΑΡρροβί- 

Πο: σα ἆ 194. -- υἷὸν ἀμύμονά 
τε κρατερόν τε -- 4 89. Ε 169. 
Σ 6δ. 
δαπ. ἓν σα βάλε: νο]. 4 11. -- 

παρ Ὦἱ8β ἔστη: νο]. ν 987. 
548. βαρείας πατ Ἠ]εχ Βεϊπγοτί ἆθτ 

κῆρες. ο 
649. φηγῷ Ραΐϊν ἀε5 Ζ1ε18. Ὄρες 

416βο Ε1σοβε Ζα Ε 695. -- κεκάλυπτο 
Ῥϊ8 πολλῃ: νρι. 5097. 

ὅσο. ὅ Υε Ασεπογ. --- ΄4χ. πτολί- 
πορΏθον π]θ Θ δτ». οττ. ϱ 108, 
Π]ααῦτιετυ ἆπτοὮ Ι 828 1. 

861. πολλά Ὀἱ95 πόρφυρε --- ὃ 421. 
5τ2. 909. πορφύρω τοάαρ]οῖετέ 
818 Φφυρ-, ΠΝΙθ µορμύρω 31Π8 µυρ-, 
Ἀι{να]]εη, απ{ποσεηπ, ἄβετίγα- 
6εη απ{ ἀῑε πηγα Πίρθη Βεπεραπσθῃ 
46β Ἠεισεπο: νρι. 5 16. -- µένοντι 
πΙπαπιῦ ἔστη απ: πᾶλτεπά εν (59) 
βὔεπεη ῬΠεῦ. 

ἀπὺ τείχεος ἄλλῃ 

669. σι. τα Ρ 90. ὀχθήσας 1π 
Ὀππι]]εη οὖει Ὁππιαί σεταὔεη, αἩπ- 
ππθ]σ. 

568, Ἐπαῦεοα Ηεταϊβίοι -- Ρ 91. 
ὰ 99. ὑπὸ πας ἄεῃπ. Ῥ6ί φεύγω, 
πῖο ὅ 149. 

564. Ὀετ Ναομάταο]ς 4εβ εάαπ- 
Κεπε ταπ{6 απ ἄαπι τε]αἸνεη Ἀεβεπ- 
βαἲΣ τῇ περ -- κλονέονται ἆ. 1. αι 
ἀεπι Ί/ερθ Ζαν Βδίαάΐ παῦ ἄεπι στο- 
[βεηπ Βίτοπιθ ἀ4ετ Εἰάσομίσειπ, ποσα 
65θ---6ὔ9 ἆ4ετ εσεηβαίζ Το]συ. --- 
τῇ περ νο θὔΌοπ ᾱ, Ἱ. θυοπάα πο. 
-- οἳ ἄλλοι ἆοτῖῦ ἀἱθ απἆθτη. --- 
ὠτυζόμενοι κλονέονται: νο]. 4. 

656. αἱρήσει τις Ναε]ιάτας] Υγο- 
αησοείε]]{ 1πι ἄεσεπρβαί” τα φεύγω, 
πγοτατ[ καὶ ως ἀεπῖεῖ ἆ. 1. ἴτοῖῦα ἀθβ 
Ἐ]αοβίνετεπεΏβ. --- ἀνάλχιδα πΘτ- 
198, ᾱ. 1. οππε Μιάετείαπά. --- δει- 
ροτοµήσει: πα 89. 

666. τούτους ἀεΙκ{Ιβεῃ --- οἳ ὄλλοι 
654. --- ὑποκλονέεσθαι πα Ἠ16Υ, τοῖς 
ΕΊΠΕΠΙ ΤΟΠ ὑπό αὐλμᾶηπσίσει αν: 
ται. Ε 98. 

65Τ {. ποσὶν Ώοἳ φεύγα: 1η Υ8β0Ἠθπι 
Ἱμααί: πα 269. -- ἀπὸ τείχεος νοη 
ἀαν βαάξαιαπογ αὐ. --- ἄλΛῃ α ΠάϱΥ5- 
νολμῖπ, πᾶμθτ Ὀοβεϊπαπιῦ ἀπτο] πρὸς 
πεδίον ἠπήϊτον, ἵπ ψε]οἈθα Ἰψγοτζθν 
ἀοι Ναοπαάνασ]ς ααξ πρὸς πεδίον 11 
6ερβεπδαύς 2α ἀεπι Ἰη ὅδ4 επίµα]- 
ἴεπεη πρὸς πόλιν Ἰοσί, Ἰλήΐον 30ος, 
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φεύγω πρὸς πεδίον Ἰλήιον. ὄφρ) ἂν ἴἵκωμαι 
Ἴδης τε κνημοὺς κατά τε ῥωπήια δύω' 

ἑσπέριος ὃδ᾽ ὢν ἔπειτα Λοεσσάµενος ποταμοῖο 560 

ἱδρῶ ἀποφυχθεὶς προτὶ Ἴλιον ἀπονεοίμην. 
ἀλλὰ τί ἦ µοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός: 
µή μ’ ἀπαειρόμενον πόλιος πεδίονδε νοήσῃ 
καί µε μεταῖξας µάρψῃ ταχέεσσι πόδεσσιν' 

οὐκέτ ἔπειτ) ἔσται Θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξαι" δθ6 
Λίην γὰρ κρατερὺς περὶ πόντων ἔστ᾽ ἀνθρώπων. 
εἰ δέ κέν οἳ προπάροιθε πόλιος κατεναντίον ἔλθω' 

καὶ γάρ Όην τούτω τρωτὸς χρὼς ὀξει χαλκῷ. 

ἐν δὲ ἴα ψυχή. θνητὺν δέ ἕ φασ᾽ ἄνθρωποι 
[ἔμμεναι' αὐτάρ οἳ Κρονίδης Ζεὺς κὔδος ὀπάζξει.«] στο 

ὧς εἰπὼν ᾽Αχιλῆα ἀλεὶς µένεν. ἔν δέ οἳ ἦτορ 
ἄλκιμον ὡὠρμᾶτο πτολεμίζειν ἠδὲ µάχεσθαι. 

ἠύτε πάρδαλις εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο 
ἀνδρὸς Θηρητῆρος ἐναντίον. οὐδέ τι θυμῷ 

νγε]οἣθΒ πχ Ἠϊετ εἰαξί ἆεξ σοπὂΏη- 
Ἠσπεη Τρωϊκόν οὔετ Τρώων οἆετ 
Σκαμάώνδριον πεδίον ἀϊο Ἐθαπε σπ]- 
βοπει ας ππὰ Ε]αί[β ὈῬεσεϊοππεί, 
οιπε α1]επ Ναομάταοκ 180: νσ]. 668. 
Ῥιο 6επαπετο Ἠιοπίαπσ ἆετ {εἰά- 
ΨἉχί ΒΕΠΟΙΗΠΙΕΠΕΠ Ἐ]αομί ο]ερί 
μπω 669. --- ὄφρ) ἂν ἴκωμαι -- 
Κ 955. 

560. Ἠ]πετ Ῥεσίππίέ ἄετ ἨΝασ]ιβαίζ 
Ζα 4επι ΥοτάετεἙῦζ πας εὖ ὅδ6--- 569. 

661. ἱδρῶ ἀποφυχθείς νο]. τα 4 
621, πγιοπιῦ Λοεσσάµενος Κοϊποιᾶεπὲ 
140. -- Ζπεῖίο Ἠειιϊεσα: τρ]. Γ 
919. 

562 4 40π. Ρ 9π. Χ 12ὸ. 980. 
669. µή αππ]θ]ραχον Απβάτασ]ς 

4ετ Βεβοτρπ!ς: ἀαί[β πασ πΙςμῦ, 
ττσο ἀπαείρεσθαι πχ Π16Υ. 

ὄθδ. οὐπέτ᾽ ἔπειτ ἔσται ρᾶΓᾶ- 
ἴθ]εῦδεμεν Ναομβαΐή τα ἀεπῃ νοΥπε- 
Ροπεπάθα Βαΐς πηῖ μή. --- Δάνατον 
Ῥίβ ἀλύξαι ὄετοι 1π 4ει Οἀγββεο: 7Ζα 
τ ὄὔ8. 

66Π. πύλιος ταῖς Ἀγπϊζθρο, γίθ 
Β 811. -- πατεναντίον ηιχ Ἠ]θΧ. --- 
Ώου βαΐζ πας εἰ 180 {ογπιε]] ομπθ 
Ναοιραί2. Εἱε 668 Ε. {ο]σοεπᾶο Απδ- 
{ὕηναης οεπυλᾶ]6 ας ἀτιπάς, Ὑγθ]ο]ο 
Εἤν ἆἱε Μὸρσ]ιο]μ]κεϊς εἶπερ Ἐτίο]ρ 

Ῥ6ι ἆεν ἴπι Ὑοτάετεαῦσ ἵπ ΑπββιοΏό 
ΦΕΠΟΠΙΠΙΘΠΕΝΛ ἨΗαπά]αηςσ βρτθοϊθη: 
Ζα ἆ ὔ8ι. 

668. καί απο, ᾗα τούτω. --- γάρ 
13. -- τρωτός παχ Ἠϊας, ποσα ὀξέι 
χαλκῶ αἱξ Παν ἀες ΜΙ{{ε]ε σελὂτί, 
Ζαπι ἀεάαπΚεη νε. 4 510, αποἩ 
1 49π. 

δ69. ἐν Ἰαῦ βθἶπθ Ῥεπίεμαπα η 
χρώς 68. -- ἴα φυχή: να. Ι 408 {. 

ὅπο. Ῥετ Ὑ6τβ, πε]ομας ΒΕΠΟΠ 
γοι ΑχΙβέΑΤΟΙ ΥΘΕΨΟΥΕΘΠ φατζθ, 
1 πποΏτβομεϊπ]ο]ι εἶπ ερᾶίθτοχ Ζτ- 
βαΐ{ζ, πε]ομετ ἆῑρ νοτπειρεποεπάςη 
ἸΜοχίο ἆπτεῖ ἔμμεναι τοτνο]]είᾶπ- 
ἀΐσαι βο]1ζε, αΏεχ πεϊίοτ 6ἴπθη (1θ- 
ἀαπκεπ Πϊησζα{ᾶσί, πε]ο]ίαθν ἴπ ἆθπι 
Απσοημιοσις, πο Ασεποτ βἱοὮ οπί- 
βοπ]Ιε[εῦ. ΑοπΠ] οεπσερεησραἰτείθη, 
πΙοΏί απ ἀετ Βίε]]ο 180. -- Ζπαῖξεβ 
Ἠσπιβί]ο] --- ϐ 141 πά σα Ρ 566. 

ὅτι. ἀλείς: Τα Ύ 168, ρον Ππ]1ο] 
νοη ἨΠααθίθτθη, ἀῑο ἆθπ Τιοἱρ 2απι 
Όρταπς Ζ8ΕΠΙΠΙΘΩΖΙΘΗΘΗ, Εθν γοῖα 
Ἐτίοσεχ, ἆοτ βἶομ ζαπι Απρνιῦ Ῥο- 
τοῖξ πηβοἩό. --- µένεν Ἠ1δ]{ βξαπάἀ. 
--- ἐν δέ οἳ ἦτορ: Ζα Ί' 866. 

ὔτδ. εἶσι Ὀϊβ ξυλόχοιο -- 4 416. 
δτ4. οὐδέ τι Δυμῶ ταρβεῖ -- σ 

990. 890, τσ]. η δ0. 
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ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἐπεί κεν ὑλαγμὸν ἀκούσῃ" ὅτδ 
εἴ περ γὰρ φθάµενός µιν ἢ οὐτάσῃ ἠὲ βάλῃσιν, 
ἀλλά τε καὶ περὶ δουρὶ πεπαρµένη οὐκ ἀπολήγει 
ἀλκῆς, πρίν γ᾽ ἠὲ ξυμβλήμεναι ἠὲ δαμῆναν' 
ὡς ᾽άντήνορος υἱὸς ἀγαυοῦ. δῖος ᾽άγήνωρ, 
οὐκ ἔθελεν φεύγειν. πρὶν πειρήσαιτ᾽ ᾽άχιλῆος, 680 

1. 5. 2 ἀλλ’ ὅ γ ἅο ἀσπίδα μὲν πρόσθ᾽ ἔσχετο πάντοσ᾽ ἐίσην, 
ἐγχεύῃ δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο, καὶ µέγ ἀύτει' 
μἠ δή που μάλ᾽ ἔολπας ἐνὶ φρεσύ, φαίδιμ’ ᾽χιλλεῦ, 
ἤματι τῶδε πόλιν πέρσειν Τρώων ἀγερώχων, 

νηπύτι, ἦ τ᾽ ἔτι πολλὰ τετεύξεται ἄλγε᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ. δ8δ 

ἐν γάρ οἳ πολέες τε καὶ τω, ἀνέρες εἰμέν. 
οἳ καὶ πρόσθε φίλων τοκέων ἀλόχων τε καὶ υἱῶν 

Ἴλιον εἰρυόμεσθα" σὺ δ᾽ ἐνθάδε πότµμον ἐφέψεις. 

ὧδ᾽ ἔκπαγλος ἑὼν καὶ Δαρσαλέος πολεμιστής." 
ἦ δα καὶ ὀξὺν ἄκοντα βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν, 690 

καΐ ῥ ἔβαλε κνήµην ὑπὸ γούνατος οὐδ' ἀφάμαρτεν' 
ἀμφὶ δέ οἳ κνημὶς νεοτεύκτου κασσιτέροιο 
σµερδαλέον κονάβησε' πάλιν ὃδ) ἀπὸ χαλκὸς ὄρουσεν 
βλημένου, οὐδ᾽ ἐπέρησε. 9εοῦ δ᾽ ἠρύκακε δῶρα. 

5Ττ6. Ἐτείθος Ἠεπι]αίίοὮ -- Μ 46. 
φοβεῖται {τολμ{οῦ 819Ἠ. --- ὗλα- 
γμός παχ Ἠϊεχ, 6εΏε]] ἀεν ἆθῃ Ζᾶρευν 
Ῥορ]ειθεπάεῃπ Ἠππάο, 

6τθ. οὐτάσῃ 4ετ ᾖᾶσετ, 
δττ. ἆλλά το Ίπι ΝαεΏεαίς παοἩ 

εἴ περ: 7ᾳ 4 85. --- περὶ, δουρὶ πε- 
παρµένη: να]. 4 465 ἆμφ᾽ ὀβελοῖσιν 
ἔπειραν. 

5τ9. ξυµβλήμεναι Αος. ΠΠ αοῦ. ἵτπ- 
ἰχαπβιαν, Ζαβαπιπιεηυτοί{{θη, Ίτα 
πππη 6ο] βατθη Καπαρί ταῖς ἆθτα θερ- 
Ἠ6Υ, ποραῖ Ἠϊθχ, π1ε ἀοντ ἀεσεηβαῦ” 
δαμῆναι 7εϊρῖῦ, ἀετ Ἑτίοις ταῦ εἶτ- 
Ρ6βοἩ]οββεη σθάαολί βεῖη παπί: 4επ 
(εσπετ {αβ8έ1. 

580. πρίν πα ΟΡ. ηαχ Π1ετ. 
561 - ΠΜ 294. 

584. Ὑα]. ΤΠ Τ08. ἀγέρωχος (ἄγα 
πηά ἐρωή) ππρ ος εὔσα, 

686. ἡ τ᾽ οπἰερτίο]ῦ απαρλοχίβο] 
4επα ἦ δή που 588, 6 πἀγτεχβαέίτετα 
οάμπκοπν ου μᾶ]μηίς, νο]. 4 2544, 
πᾶηχοπᾶ ἀἱο ἐπᾶσ]πᾶο Απτοᾶο νη- 

πύτι᾽ 838 ἆαπι νοτπετρεπεπάςη βαΐζθ 
βοἈ επἰνιοκε]πᾶ ταῖ ἀἴθεετι εης 
πα γοχὈίπάεπ 190. --- τετεύξεται, Υρ]. 
859, πετάθεπ Ῥετοῖζοῦ βθἶη ἆᾱ. 1, 
νοτᾷθι σα ετάπ]άεπ βοῖη. --- ἐπ᾽ 
αὐτῇ Καπρα]: ατα αε]ρῖ5σο (Θίαά0)]: 
γαι. 4 163. ἅτ, Ῥι. 68, 41, 9. 

ὄθθ6. ἐν Αάν. ατίππθἨ. --- οἱ 11τ, 
ἄετ Βίααῖ. 

ὤ8τ. καί (ἀεππ) απςΠ, σοπὂτῦ 
24η σ8ησεη εἆαπκεηπ απᾶ ᾿Ὀεπθίομ- 
πεῦ ἆά5 ἀεπι πολέες απᾶ ἄλκιμοι 
Ἐπίβρτεοπεπάο: σα Υ 998. --- πρόσθε 
Ζαηι βοππῖζςα, πο ΠΠ 888. 

688. εἰρυόμεσθα Ρτᾶβεπβ. 
689. Ζπεῖτος Ηεπι]αθϊο -- Ε 603. 

11 499. Χ 2609. 
690. Ἀπεῖθερ Ηεπβᾶσμ --- Ν 410. 
691. κπνήµην ἆ. 1. ἀϊἱοθ πε Βοϊη 

ἀθοκεπάο πνημές. 
699. πνηµίς: Τα Ι’ 980. -- νεό- 

τευπτος πι Ἠ16Υ. 
698. Ἐτεβιες Ἠεπι]α[ίοϊ -- Ο 648. 

ϱ 649. -- ἀπό 2ᾳ ὄρουσεν. 
694. Θεοῦ Ῥῖβ δῶρα: τβ]. Υ 268. 



96 91. ΙΛΙΑΔΟΣ ὅ, 

Πηλεΐδης ὃδ᾽ ὡὠρμήσατ ᾽4γήνορος ἀντιθέοιο 696 - 
δεύτερος οὐδέ τ᾽ ἔασεν ᾽πόλλων κῦδος ἀρέσθαι, ' 
ἀλλά µιν ἐξήρπαξε, κάλυψε δ᾽ 

3. ὁ 

ἄρ) ἠέρι πολλῇ. 

ἠσύχιον ὃ) ἄρα µιν πολέμου ἔκπεμπε νέεσθαι. 
αὐτὰρ ὁ ΠΠηλεῖωνα δόλω ἀποέργαθε Λλαοῦ' 

3 -- Ν ϱ / 2 / / 2 Δ 

αὐτῷ γὰρ ἕκάεργος 4γήνορι πάντα ἑοικὼῶς 600 

ἔστη πρόσθε ποδῶν., ὁ δ᾽ ἐπέόσυτο ποσσὶ διώκειν. 
εἷος ὁ τὸν πεδίοιο διώκετο πυροφόροιο. 

τρέψας πὰρ ποταμὸν βαθυδινήεντα Σκάμανδρον. 

τυτθὸν ὑπεκπροθέοντα' δόλω ὃ᾽ ἄρ) ἔθελγεν ᾽άπόλλων, 

ὡς αἰεὶ ἔλποιτο κιχήσεσθαι ποσὶν οἶσιν" θ06 
τόφρ᾽ ἄλλοι Τρῶες πεφοβηµένοι ἦλθον ὁμίλω 
ἀσπάσιοι προτὶ ἄστυ. πόλις δ᾽ ἔμπλητο ἀλέντων. 

οὐδ᾽ ἄρα τοί γ᾿ ἔτλαν πόλιος καὶ τείχεος ἐκτὸς 
”-ὃ 2 9 / Δ / [ιό / 

μεῖναι ἔτ ἀλλήλους, καὶ γνώµεναι, ὃς τε πεφεύγειν 

ὅὕς τ᾽ ἔθαν᾽ ἐν πολέμω' ἀλλ᾽ ἀσπασίως ἐδέχυντο 6Ι0 
2 { ο -. λ - { 
ἐς πόλιν, ὃν τινα τῶν γε πόδες καὶ γοῦνα σαώσαι. 

596. ὠρμήσατ. πης επ. ἆθΒ 216]5 
ηαχ Ἠῖθ6γ αππὰ 3 488. 

δ9τ. κάλυψε ως πολΛῃ Ξ- Τ 981. 
Υ 444. 

598. ἡσύχιος παχ Ἠϊεχ, απσοαΓἈ]τ- 
4εξ. ἔππεμπε νέεσθαι υρ]. ὃ 8. ν206. 

699. δόλω Κοηκτεί: ἁἆπτοῃ οαἶπ 
ἰτᾶσατῖδοιβας ΒΡρίε]. -- ἀποέρ- 
γαθε, πιῦ ἀεπι ῬΒεστίιβ ἀ4ετ Ώαπετ, 
Ἠπτε]{ ἔθτη, πατ Ἠΐετ ππά φ 221. 

600. αὐτῷ τα Αγήνορι, 5ε]0 80 
ᾱ. 1. Ιειρπαί(αρ. 

601. πρόσθε ποδῶν, ἆεξ ΑοΠμί]]ετε, 
ἄεπι ΑΕΠΙ] Τπ ἀ4επ ΊΨεσ. --- ποσσί: 
ζα ὅδτ. 

609. εἶος: ἄετ ΝασἩβαίζ {ο]σὺ 606 
τόφρα. --- διώκετο Μεά. πατ Ἠ]εχ 
ππὰ σ 8. 

608. τρέψας Ιπάεπι ϱἵ ΙἨπῃ ἆῑδθ 
Ἠ]ολίαπσ ραῦ, πᾶλμτοπά ϱχ ἀοομ 
εἰσεπ{]ΙεἩ ἀετ τοη ἀαεπι ΒΗεπεπάεη 
εἴπσθβοπ]ασεπεηπ Ἠ]οπίαπσ ᾖ{ο]ρῖο, 
4αλμει τρέψας Χ 16 τὶοπίίρες Υοη 
ΆΡρο]]ο. 

604. τυτθὸν ὑπεκπροθέοντα, νρ]. 
1 506, νᾶλμτεπά ϱχ ΙΠΙΠΙΘΓ η ΚΠΒΡΡ 
Ίηπα θπέ]κοπαπιοπᾶ νοταπ]1οξ, ΙΠΙΠ1ΘΧ 

παν 6ἶπεη σαπζ ΚΙείπεα γοχβρταπᾳ 
Ἠαΐῖθ. -- ἄρα πᾶπι]16]. 

606. αὐεί Ίεάεπ ΑαροποῄΙο]ς. 
606. ὁμίλῳ 1πι ἄεἀτᾶπρθ,, ἀῑοβῆ- 

βεάτῶηςί. 
60Τ. ἀσπάσιοι γβι. ἑσκδς. 610, 

ᾱ. 1. 198, ἀα[ς ϱἷε ἆθπι Αα] ο” 
ΤΟΏΠΕΠ βἶπά, 

608. οὐδ] ἄρα κτὲ Κπᾶροβ απ 
ὠἀσπάσιοι προτὶ ἄστυ απ: 1Ἠτο (8- 
4απκεη πατεη ΙεάΙσ]οΙ ἀατατῖ ρε- 
τιοΏ{εί, γοτ ΑοΠΙ]] ἵπ ἀῑο Βίαάῦ σα 
οΠΙΙΚΟΙΩΠΛΘΗ, ἄθμες ἆετ ερεπεαίς 
610 ἆλλ᾽ ἀσπασίως π]θᾶεχ ζα ὦσπά- 
σιοι 601 σατᾶςκκεητί. 

609. μεῖναι -- ἀλλήλους: νε. 4 
1Τ1. -- ὃς τε πεφεύγειν πὶολῦ 1η- 
ἀἰτεκίεγ ΕτασεβαίΣ”, βοπάετα Ἠε]α- 
αγβαί7. 

611. ὄν τινα --- σαώσαι Ὀθβυβτᾶτ- 
κοεπάετ Πε]αανεκίσ(γένεπΙσβ{ετηϐ) 
ης Ορίαῦν Ἱπ Ιθθταίίνες Βοἀάει- 
ἴαπσ. -- σαώσαι ὃ. Βιηρα]. ππῦθς 
ἀθπι Εἰπβα([ ἀεβ αππ(ίε]ραχ Υοτ- 
Ἠοιρομοπάθη Νοπίταπι, πο 1 831. 
ξ 901. 
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ΓΛΕΛΑΟΣ κ. 

Ἕκτορος ἀναίρεσις. 

ὡς οἳ μὲν κατὰ ἄστυ. πεφυξότες ἠύτε νεβρού, 
ἱδρῶ ἀπεφύχοντο πίον τ) ἀκέοντό τε δίψαν 

κεκλιµένοι καλῇσιν ἐπάλξεσιν' αὐτὰρ ᾽ἀχαιοὶ 
τείχεος ἆσσον ἴσαν σάκε᾽ ὤμοισι κλίναντες. 
Ἕκτορα ὃ᾽ αὐτοῦ μεῖναι ὁλοιὴ μοῖρα πέδησεν, ὅ 

Ἰλίου προπάροιθε πυλάων τε Σκαιάων. 
αὐτὰρ Πηλεῖωνα προσηύδα Φοῖβος ᾽άπόλλων: 
ωτίπτε µε. ]Πηλέος υἱέ, ποσὶν ταχέεσσι διώκεις. 

ς 

Ὀοι 24. ἄθεαπσ ὈὨ]]άεί ἆθπ ΑὉ- 
βοη]τπ[5 ἆθι Επίνιοκ]απς, πθ]ομθ νοη 
4εχ Με]άπηπσ νοπ Ῥαἰτοκ]οβ) Τοᾶς 
ππά ΑοΠ1]]8 Επύβομ]α{ς ἆαπ Ετειπᾶ σα 
τᾶσπεη ἴπι Απηίαπσ ἆθβ 18. ἄθεαπσθε 
Ἀπβρῖηςρ. ἨΝαοµΠ ἆεπ /σαΠ]τείοπεη 
Ἠείατάαβοπεηπ, ποάπτομ ἆετ εηζ- 
βοηθϊάεπάθ Καπιρξ πΙβοηθη ΑοβΙ1] 
ππᾶᾷ Ἠεκίοτ 1π ἆεπ νοτπεγσεμεή- 
επ (αβᾶπσεπ Ἠπαιβσθβδοποβεη 
πγαχᾶς, νο]]ζ16Πί β1οῖ ἀ6ιβε]οο Ἠΐοθυ, 
ἀπτοὮ ἆθῃπ Βομ]π[ς ἆθβ γοτπεγσε]μει- 
ἄεπ «θβαπσθς τοτρεγεῖθοῦ, οἴπο 
πθϊίοτο Ὀπίετρτεομπησ. Απ΄ ἀἷθ 
Ἐπρᾶλμ]απο γοη ἀἴεδεπι ταῖς Ἠε]κζουβ 
Τοάθ επἀεπάρη Καπιρίθ, πε]ομε ἆθεπ 
Ριό[βίεη Τ6ι] ἆθς (θβαπσος Ε4]]{, 
ΒοΏ]Πεί[βθη αἶο]ι ἀῑο ἸΓεμ]κ]ασοη ἀθ8 
Ῥ{Ιαπαοβ, ἀἆετ Ηεκαῦο ππὰ ἀθντ Απάτο- 
ΊηΔΟἨΠθΘ τπι ἄεπ (ο[α]]επεπ. ὨὈϊθ 
Ἐτεϊσηίθβο [5]16η ποςα 1π ἄθπ 4. 
Βομ]ασλύίασ, ἄεπ 27. Τασ ἀ4ετ Πῖα8 
Ἀρετπαιαρί, πε]οπετ πι ἆθπι 
19. ἄεβαπσα Ῥεσαπῃ. 

γ.1-- 24. ΑΡρο]]οη σ1θβί 5ἴο]λ 
ἆθπι 113 νοχ{ο]σοπάθῃ ΑοΠΙ]] 
πα ΘΙΚΕΠΠΘΗ, ποτατπξ ἀἆἴθβετ 
Β10Ἠ π]ράστ ἆετ βδίαάυς τα- 
ποπςσοῦ, 

1. πεφυξζότες: νο]. ᾧ 6ὔρ8. 555. --- 
ἠύτε νεβροί: ναι. 4 32458. 

9. ἱδρῶ ὀἀπεψύχοντο, ψ1θ 4 691, 
πο Ζαχ Ἠκ]ᾶταπς {ο]σῦ: στάντε ποτὶ 
πνοιή». -- ἀκεῖσθαι δίψαν πττ Ἠ16ν. 
ὃ, ἐπάλξεσιν Ρα[αν ἀοτ Ἠϊομίαπα, 

νο ὤμοισι 4. --- Ὠϊο Έτοετ παῦεη 
8ἱ6ο ἀῑο Μαπεν Ῥεβίεσθη, απ ΘἴΠΘΠ 
ενα εγ[ο]αεπάεα Θύαγπι 4ΏΖαψε]τεῃ. 

4. σώκε᾽ ὤμοισι ακλίναντες --- 
4 ὔ98. Ν 488. 

δ. αὐτοῦ ατ]κ]ᾶτί Ίη Ὑ. 6. --- μοῖρα 
πέδησεν, πὶθ 4 617. 1 999. 

6. Ἰλίου (από σεἀεληίεν Εαεπι]- 
Ώπια) προπάροιθε -- Ο 66. ὅ 104. 

7. Ζπεῖζοε Ἠεπικοἡ -- Ε 4561. 
Απόλλων, που] ἵπ ἀει ὦῷ 600 απσο- 
ΠΟΠΙΤΠΕΟΠ 6ορία]ή 46β ΑΜΕΠΟΣ. 

8. ποσὶν ταχέεσσι διώκεις, πῖθ 
1π9. 290. ϐΘ 989. 

1 



4 99. ΙΛΙΑΔΟΣ Χ. 

αὐτὸς θνητὸς ἑὼν Θεὺν ἄμβροτον; οὐδε νύ πώ µε 

ἔγνως, ὡς Θεός εἰμι, σὺ δ ἀσπερχὲς µενεαίνεις. 10 
ἦ νύ τοι οὔ τι µέλει Τρώων πόνος, οὓς ἐφόβησας. 
οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν. σὺ δὲ δεῦρο Λιάσθης. 
οὐ μέν µε ατενέεις. ἐπεὶ οὔ τοι µόρσιμός εἰμι." 

τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς" 

»ἐβλαψάς μ᾿. ἑκάεργε. θεῶν ὁλοώτατε πάντων, 16 
ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος' ἢ κ᾿ ἔτι πολλοὶ 

γαῖαν ὀδὰξ εἶλον πρὶν Ἴλιον εἰδαφικέσθαι. 

νῦν ὃδ᾽ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δὲ σάωσας 
ῥηιδίως. ἐπεὶ οὔ τι τίσιν γ᾽ ἔδεισας ὀπίσσω: 
3 ἦ σ᾽ ἂν τιδαίµην. εἴ µοι δύναμίς γε παρείη." 20 

5. θα ΑΝ βρ / / 2 / 
ὡς εἰπὼν προτὶ ἄστυ μέγα φρονέων ἐβεβήκειν. 
/ ο 2 ϱ/ 3 . 1 2 

σευάµενος ὥς 9΄ ἵππος ἀεθλοφόρος σὺν ὄχεσφιν. 

9. οὖὐδέ νύὐ πώ µε ἔγνως, νβ]. 
ν 2999. ᾧ 410. εἶπ Πθππεπάεν Αις- 
ταῖ: απ οικαηπ{θςί πι]ο] νο] πος] 
πΙεἩί εἴππια]. -- µε απθοΙριετίες 
ΟΡῃεΚί. 

10. σὺ -- µενεαίνεις Ραταΐαχε 
εἰαῦί εἶἴπθρ πιοβντετεπάεη ΒαΐσεΒ 
τη]6 ὅτι. -- ἀσπερχὲς µενεαίνεις --- 
4 95 (α 20), Ἠες αεῦ απβ 8 τα 
ἀεηΚεῃ: µε διώκειν. 

114. ᾖ νύ τοι οὔ τι µέλει ἁῑτ 
]1ερῦ ποΏ] σατ η]ολῦ 8η --- 6οἴπε 
ηθιθ Ἠὔ]Ἠπίβομε Ψετππίαησ Ίπι ΑΠ- 
εο][5 απ σὺ µενεαίνεις. -- Τρώων 
6 επ. ου]εοίῖνας Ζὰ πόνος Καπιρί 
πο ἆεπ Έπχοεταπ, «ο παν Ἠ16γ. --- 
οὓς ἐφόβησας: ἆάμει πια Ἰδ{ε 
ογπατίεη 5οἱ]οη, ἀαίς ἆα εἶς πγεϊζ6ι 
τοτίο]σαπ απᾷ 1μτο Πείαησ ἵπ ἀῑε 
Βίαάῦ νενλΙπάθτη νὔτάσκί. Ζα 416- 
β6Πι νογκεμψοερεπάεη ἀεάαπ]κεῃ οπῦ- 
Ἰ8]{ 4ετ {ο]σοπάο Πε]αανεαίζ ἆθῃ 
Ἠόμπεπᾶάεη ἀεσεηκαΐζ ἀθββδεῃ, παβ 
ππΙτ]κΙοἩ οἰησοίτείεηυ 1ςέ. --- δή παἩ- 
ΠιΘΏΥ. --- τοί ἀῑν, πας πὔμπθηἆθπα 
Βεσισ ααέ 11. -- εἰς ἄστυ ἆλεν, 
νρ]. 4Τ, 5οηεῦ πηξ ἐς τείχος Π τι4. 
ᾧ 084, Ἠϊετ νοπι Πήε]σασε 818 
{τοῖοπι Επίκομ]α[ς. --- σὺ δὲ -- 
λίασθης Ῥαταἰαικζϊκομετ (ερεηδα{ζ 
2ιι οἳ --- ἄλεν. 

19. οὐ μέν πι] ς ΠΙΟἨ{ΘἨ ΝΒΗΧ- 
11ο. --- µε κτενέεις: πουλμπηι]ῖσο 
Ἠδλμποπάς Υοτβίοεπεγαήςσ ἀθδβθῃ, ν/ἂ8 
ῬετεΙ{β απβ Φεὸν ἄμβροτον αἴο Εχ 

ΑΕΒΙ]] εισαὈ: αἱ οὗ ΑΕΠΙ] ποοἩ 
ΙΠΙΠΙΟΥ ἄαγαὮτ ἆθεπκο 1Ἠπ ποτ σα 
νθγ{ο]σθη, --- τοι µόρσιμος εἶπ ἀῑτ 
γοπι Βομίοκβα] (σαπι Τδίεπ) Ὦε- 
απηπηί6ς, εαγκαβῖκοαη αἰατῦ οἶτπ 
αἴετΏ]ιοπει Μοαπςο]. 

14 -- Π 48. Τ 419. (Σ οτ.) 
15. ἔβλαψας Απςταξ πας πας]ι- 

ἀτσκ]ο] νοταπρεκίε]]{αεπι γετραπα: 
νο]. ΙΓ 4958. -- ἑκώεργε: ΠΒ ἆεῃ 
Ἰλοτίεη ἀάς ἀοΐΐθς Καππ ΑοΠ]]] π]οῦ 
Ζνθ][ε]η, ἀαίς ετ ϱ8 πηῖῦ ἀ4απι αἰ[νῖσ- 
είοπ Βομαίσσοῦί ἀ4εν ΈτοῬι σα ἔπαπ 
Ἰαΐ. -- Θεῶν ὀλοώτατε πάντων εαἵπ 
γουπατξ π]αο ΙΓ 8965. 

16. τρέψας: νβι. ὢ 608. -- ἡ 
σαΏτ]]οι; ἄάξ αἀνεικαινο Ὑ6ει- 
Ἠᾶ]πις ἀθ9 (εάαηκεπς Ζαπι Υοι- 
ἨΠαγσεμαπάση Ώορθδίοεππθη ππῖσ ἀτο 
βοπ5, 

1Τ. γαῖαν ὀδὰξ εἶλον: νρ]. Β 418. 
ἆ π49. 

18. νῦν δέ 50 α306θτ. 
19. ῥηιδίως πας αἴποπι Απβασ 

4ε Ταάε]ε: ει] ῖπ ᾱ. Ἱ. οππθ 
Ῥομεα, υΥσ]. ῥεῖα α 1960. 

90. Ναι. β 62. εἰ -- παρείη: 
Ῥουιηπσεπᾶον απευηκδαίσ. 

91. μέγα φρονέων ἐβεβήκειν Ξ- 
4996. Ν 166. μέγα φρονέων Ἰο]θ 
ΒΙΠἨΘ5, πουἈραιπαζ. 

99. σευώµενος ππολάθπα ϱχ βἶο] 
1 Βεψοσιπσ σοδεῖῦσί λαο. ---- ἵππος, 
ποσο 408 Ψοχρ]οίομθ ἀἱθ ΕΙΠσαΝ], 



99. ΙΛΙΑΔΟΣ Χ. δ 

ὕς ῥά τε ῥεῖα Θέῃσι τιταινόµενος πεδίοιο᾿ 

ὡς ᾽Αχιλεὺς Λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ᾽ ἐνώμα. 

τὸν δ ὁ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν 96 

παμφαίνονθ᾽ ὥς τ᾽ ἀστέρ) ἐπεδσύμενον πεδίοιο. 

ὕς ῥά τ) ὀπώρης εἶσιν. ἀρίζηλοι δέ οἳ αὐγαὶ 
φαίνονται πολλοῖσι μετ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῶ' 

ὅν τε κύν᾽ Ιἡρίωνος ἐπίκλήσιν καλξουσιν᾿ 

Λαμπρότατος μὲν ὃ γ΄ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται, 80 
καί τε φέρει πολλὺν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν' 
ὡς τοῦ χαΛλκὺς ἔλαμπε περὶ 6τήθεσσι Δέοντος. 

ὤμωξεν δ᾽ ὁ γέρων. κεφαλὴν δ᾽ ὅ γε κόψατο χερσὶν 
ὑψόσ) ἀνασχόμενος, μέγα ὃδ᾽ οἰμώξας ἐγεγώνειν 

Λισσόµενος φίλον υἱόν' ὁ δὲ προπάροιθε πυλάων 86 
ἑστήκειν ὤμοτον μεμαὼς ᾽Αχιλῆι μάχεσθαι᾽ 

τὸν δ᾽ ὃ γέρων ἐλεεινὰ προδηύδα χεῖρας ὀρεγνύς' 
»Έκτορ, μή µοι µίμνε, φίλον τέκος. ἀνέρα τοῦτον 

οἷος ἄνευθ' ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον ἐπίσπῃς 
Πηλεΐωνι δαµείς, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστιν, 40 
σχέτλιος' αἴθε 9εοῖσι φίλος τοδσόνδε γένοιτο. 

ορπο] Ῥεῖπι ἸΓεἰίεηπεη Ίο Ζπεὶ 
Ἠοβεο τος εἴπεη Ίασεηπ σθεραπΏη{ 
ψπτάεη. 

28. ὃς πας Κοπ]απΚέ, θέῃσι αἱ 
Ἐα]βείπαπσ: πσεπηπ ϱ5 Ἰδα(ῦ. --- 
τιταινόµενος πεδίοιο, πο Ὁ 618. 

94 -- 0 969. λαιψηρώ ρτοιερίβο]ι- 
ριδαάϊκαν απξ γούνατα Όεσοσεῃ: 
να]. 144. 

νυν. οὐ- οἱ Ῥτιαπιος απάᾶ 
ἨἩσαε]αθςα βαοπθηπ ἨΠσακίοι τοει- 
σεῦεπβζα Ῥοπθδσεη νου Αολ1]1 
α1οἩ ἵη ἄῑε Βδίαᾶάυ σιτῆο]σια- 
Ζ16ἨΏΘ1. 

96. ἴδεν γοπι Τπτπι ἀεβ εάΙβοηθπ 
Έποτες, απ! ἆεπ ϱΥ εἶοὮῃ πασ] Φ 699 
πααᾶετ Ὀεσεῦεηπ Ἠαῦθηπ στά: να]. 
Χ οτ. 44Π. 402. 

26. παμφαίνονθ’, Τ' 998 τηῖς 
τεύχεσι, 156 ἆαπι {ο]σεηπάεῃ ἐπεσσύ- 
µενον απίετρεοτάπεί.--- ὥστ᾽ ἀστέρ᾽: 
νο. Ε 6 Μ. 4 6514 -- ἐπεσσύμενον 
πεδίοιο Ξ- 5 141. 

2Ί. ὀπώρης ἴεπιροτα]ετ ἄθπ. --- 
εἶσιν αα{σα]λῦ. -- ἀρίξηλοι-- αὖὐγαί 
Ξ5- Ν 344. 

286. Ὑσ]. 81Π. μέτ᾽ ἀστράσι ἵπ- 
πηϊἹςζαη ν]ε]οτ Ῥέετπθ, ππε]ο]ιθ β6ἱΠ 
11οπί ἄρετείταβ] 6. 

29. ἐπίμλησιν καλέουσιν -- 606. 
Σ 48π. ε 2Τ8. 

80. χακόν ὮὈϊ τέτυκται: Απο]Ἠ 
ἀἱθεδεν Ἀθερεησζασ ἆες Ψευσ]εῖο]ς 180 
π]ομὲί ομπεο Βοβίεμαπο απ ΑοΠΙ]1 
σαρε[ᾶσί, 

81. καί τε φέρει: απᾷ Ὀτίηρσί 
ἈποἩ, ἆθτ οτρεάεπίαπς οπῖ- 
ΒΡΥΘοΠεπά. -- πυρετός παχ Ἠῖευ, 
Ἐτερετσ]τῦ, -- Ὑσι. Υετσί]. Αεπ. 
Χ, 218 ἑ 

ὅρ -- ΝΑ210., 

84. ὑψόσ᾽ ἀνασχόμενος, πὶο 3{ 
1598, Ἠϊε6γ 18 ἆασα απβ χερσίν ἄετ 
Αεοαδ. σα ειγσᾶππεη: νσ]. σ 100 
χεῖρας ἀνασχόμενοι, ἆᾱ. Ἱ. σα Ενλε- 
ΏἼρεπι Ὁομ]ας απ5πο]επά. -- μέγα 
Ζαπ οἰμώξας, πο Η 12ὔ. 

96. ἑστήκειν: νρ]. ὅ {. 
ὃπ. ἐλεεινά Αάν., νο]. 408. --- 

χεῖρας ὀρεγνύς -- 4 851. 
88. τοῦτον Ἠϊηπείβεπᾶ: ἆοτῦ, 
40, Ὑα]. Υ 994 τιπᾷ Θ 144, 911. 
41. σχέτλιος 4ετ ἘπίδείΖ]ίομα, 



6 99. ΙΛΙΑΔΟΣ Χ. , 

ὕσσον ἐμοί' τάχα κέν ἓ κύνες καὶ γῦπες ἔδοιεν 

κείμενον ἦ κέ µοι αἰνὺν ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἔλδοι" 

ὕς μ᾿ υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν ἔθηκεν, 
ατείνων καὶ περνὰς νήσων ἔπι τηλεδαπάων. 4δ 

καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε. 4υκάονα καὶ Πολύδωρον, 

οὐ δύναμαι ἰδέειν Τρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων. 
τούς µοι 4αοθόη τέκετο. κρείουσα γυναικῶν. 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῶ, ἦ τ᾽ ἂν ἔπειτα 
αλκοῦ τε χρυσοῦ τ) ἀπολυσόμεθ”' ο χο ά ἔστι γὰρ ἔνδον" δ0 

πολλὰ γὰρ ὤπασε παιδὶ γέρων ὀνομάκλυτος ”άλτης. 
εἰ δ᾽ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν ᾿Αίδαο δόµοισιν, 
ἤλγος ἐμῶ θυμῶ καὶ µητέρι, τοὶ τεκόµεσθα" 

λαοῖσιν δ᾽ ἄλλοισι μινυνθαδιώτερον ἄλγος 

ἔσσεται. ἣν μὴ καὶ σὺ θάνῃς ᾽άχιλῆι δαµασθείς. δδ 
ἆλλ᾽ εἰδέρχεο τεῖχος. ἐμὸν τέκος, ὄφρα σαώσῃς 

Τρῶας καὶ Τρωάς., μηδὲ µέγα κῦδος ὀρέξῃς 
ΠΠηΛεῖδῃ., αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερθῇς. 

οἵπ Απεταξ, Ὑπθ]οπθς κεο[οτο ἆθπ 
{ο]σεπᾶσπ Ιτοπίεεῃπεπ Ἰαπβο] Ἠεχ- 
τον(γοῖοῖ. Ζα Ιείσίετεπα νρ]. ξ 440. 

4». τάχα κεν -- ἔδοιεν Ναολμεαῖα 
Ζα ἀεπι γοτπεγαᾳεπέπάεῃ Ἠμαπδςῃ. 
--- κπύνες Ὠϊδ ἔδοιεν, πο δ 2Τ1. 

48. κείµενον, ΠἈΤΙΠΟἨ ππρθεχά1βῖ. 
--- αἰνὸν ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἔλθοι 
νσ]. 6 δ14, επίκρτεσοπεπά 4ετ Ίναπ- 
άππς. αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ ὃυ- 
μὸν [κάνει 6 14τ. 

44. ὃς: εἶπ πας Ατί εἶπες Απδτ{ς 
1οσκετ ΒΏΦΕΡΕΒΙΟΒΘΕΠΟΣ ἨΠε]ανεαία: 
6Υ ἀ6θ1. --- εὖνις πα Ἠῖ6τ ππᾶ ν 624. 

46. Ὑο]. ὦ 464. 
46. καί αποη τα νῦν. -- «4υ- 

κῶονα: Φ 854 Π.,Πολύδωρον: Υ 401 Π. 
τοπ ΑΕΠΙ]] οτ]εσΆ. 

4π. οὐ δύναμαι ἰδέειν Ψῖ6 Τ 281. 
--. Τρώων -- ἀλέντων ἄεπεῖ. 
αὈβδο]. -- εἰς ἄστυ ἀλέντων: Τα 19. 

48. {αοθόη: ὢ 8ὔ Ε. -- κρείουσα 
παχ Ἠϊ6γ. Ώ]16896 ΒεζεΙιομπΆπς, 80- 
πο ἀάβ 61 («θρασίε, 7οαϊρδί, ἀαῑς 
Τωαοίπος Κεῖπ Κεραπεῖορ, 5οπάετη 
οἶπθ Νοαρεπίται πθῦεηπ Ἠεκαβροα ν/αγ. 

49. μετὰ στρατῷ, ΝΟΠΙΠ 816 1πῃ 
Ἐα]]ο, ἀαίβ βίο ροεομοπέ Νᾶσεν, Ρε- 
Ῥτασλί βεῖη πϊχάθη. -- ἡ τ Ίπι 

Ναεμεαίσθ οἶπες Βεάπσαηρεβαῦσθε: 
ἵτατη 1ΠΙΠΙΕΥΗ 1Η. 

50. ἔστι γὰρ ἔγδον -- Κ 878. 
61. ὤπασε: αἲξ ΜΙσΙΕ. --- ὀνο- 

µάκλυτος πι Ἠ16Υ. --- Ἅλτης Ὑαΐετ 
4εχ Ταοίμοθ. 

69 -- ο 350, να]. ὃ 884. υ 908. 
ω 964. εὖν ᾿Αΐδαο δόµοισιν Ὀ]4εῦ 
ἀαξ 2υαῖτε Ῥτδαικαῦ. 

68. ἄλγος 150 Ετάαικαϊ, ποσα ἄετ 
Ἰπμα]ό ἀ4εΒ Ύ ογάετεαίπθς της εἶ ἆα8 
Βα]ε]κέ ὈΙ]4εἵ. --- µητέρι πας] ἐμῷ 
θυμῷ γοτκᾶναίετ Απδάτας]κ εέαΐς 
µητέρος θυμῶ. --- τοί ἴα[βῦ µητέρι 
πηζ ἀεὶ 1π ἐμῷῶ επίπα]ίθπεη Ρ6ΙΒΟ- 
ποπΏοεσείοΏπιπσ ΖΙΒΑΠΙΠΙΘΗ: ἀπτοὮ 
ἄεη Ππ]χα]ὲ ἄΐοσος Ἐοαλίγεαίσος 4ος 
πητὰ ἀει ἄταά ἀθβ ἄλγος Ὀοβάτηπιῦ, 
4αμεν ἀετ δ4 Γο]σεπάε (ερεπβα{Σ. 

ὤθ. ὄφρα σαώσῃς Τρ.: ἀῑε Ὑοτ- 
απηείε]]απς ἀϊῑεβθες Μοῦϊνς 19 ἀπτο] 
648, νεταπ]α[εί; ἀἱε Μδσ]ιο]ι]κοαῖς 
αὖΌεχ ἀῑο τους Ζα τείθεπ Ῥοεγαλῦ 
απ δαΐπετ εἴσπει Ἠτμα]ύαπα, νήθ 
ἀἱο [οἰσοπάθη οὈθη[α]]ς γοη ὄφρα 
αὈλᾶπσίσοη Βᾶΐσπο πβ[ᾶλγθη. 

ὄτ Ε. µέγα κπῦδος ὀρέξῃς Ρ18 ἆμερ- 
θῇς: να]. Ε 6ὔ4 ἐμῶ ὑπὸ δουρὶ 
δαµέντα εὖχος ἐμοὶ δώσειν. --- 
αἰών Ιεί βοηεῦ Μακοι], 



ϱ0. ΙΛΙΑΔΟΣ Χ. τι 

πρὸς δ᾽ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ᾽ ἐλέησον. 
δύσμορον, ὕν ῥα πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήραος οὐδῷ 60 

αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φΏθίσει. κακὰ πόλλ᾽ ἐπιδόντα, 
υἷάς τ᾽ ὀλλυμένους ἑλκηθείσας τε Δύγατρας, 

καὶ Δαλάμους κεραϊζομένους., καὶ νήπια τέκνα 
βαλλόμενα προτὶ γαίῃ ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι, 

ἑλκομένας τε νυοὺς ὀλοῇς ὑπὸ χερσὶν ᾽4χαιῶν. 66 
αὐτὸν ὃδ᾽ ἂν πύματόν µε κύνες πρώτῃσι θύρῃσιν 

ὠμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί κέ τις ὀξέι χαλκῶ 
τύψας ἠὲ ῥαλὼν ῥεθέων ἐκ Βυμὺν ἕληται" 
οὓς τρέφον ἐν μµεγάροισι τραπεζῆας Βυραωρούς. 

οἵ κ᾿ ἐμὸν αἷμα πιόντες ἀλύσσοντες περὶ θυμῶ το 

59. πρὸς δέ Αάν. ἆφπτ, θ{56χ- 
ἆστι. --- ἔτι φρονέοντ᾽ 4ον 1ο]ι 
ποςἩ Ὀει Βεπια[αίβείπ ὮὈΤῃ: 
ἀϊεθετ Ααθάτασ]ς εἰα[ῦ ἆετ εἰπ{αο]θη 
Ῥοαπθϊοππαηπσ ἆθβ Ίεραπς πιῖῦ Βε- 
71εμπηπσ απαῖ ἀἱ6 {ο]πεπᾶο Βοβ1]ά6- 
χαησ ἆἀετ οσταιεηνο]]εη ΒΟ66Π6Η, 
πε]οπο ϱτ Ῥαί ἆετ παοη Ηεκίοτ 
Τοάς εἶομει {ο]σεπάεη Ζετειῦταπς 
ΤΈτο] ας ετ]εὈεη ππετᾷθ. 

60. ἐπὶ γήραος οὐδῶ -- «Ὁ 48π. 
ο 348, απ ἆοτ Βο]μπγθ]]ε ἆἀθβ 
τοϊσρηα]έθσα, 11 ἀθτ Πας τοπ 
4ετ Ἰδσ]ββίεη Ρίο ἆθβ (τεῖεεπ- 
8196Υ5, ἄοτ Ῥεμπε]]ε, ἆῑο ἆεπ ΕΙπ- 
ραης Ζαπι Τοᾶο Ῥιάεῦ; απἆθτ 1π 
ἄθτ Οάγββεο: 7 ο 946. 

61. ἐπιδόντα πιο Ψεγπασμ]ᾶςεί- 
στης ἀεβ Ώσαπιπλα πα ΒίαΤΙΠΙΘ «ιδ. 

62. ἑλκηθείσας: νβ]. Ζ 466, πας] 
αρᾶίετει Βασε ἆαβ Βομίοκεα! ἀοι 
Καβεαπάτα. 

65. ΟΔαλάμους: πηαο]ι ἆθπι Ζι- 
ΒΕΠΗΠΙΕΠΠ8ηΠσθ ἀεηκὸ Βτίαππο απ 
4ἱε6 βεϊπετ Ῥόδηπθ ππᾶ Ῥεμψήθρει- 
βμπε: 7 244 

64. βαλλόμενα προτὶ γαίῃ: νρ]. 
ϱ πὸδ, ἆπξ Ῥοπίοκεα] ἀεβ Αθίγαπας, 
πιε ἂλς βράζετε Ώγον ηδοἩ 4ίθβεη 
Θίο]]οι απθ{ήμτίο. --- ἐν αἰνῇ δηιο- 
τῆτι, ἀθπι παοἩ ἄει Ἐπχοθοταπρ ἆθγ 
Βιαάῦ Ίπι Ίππθετη ποσα πὔεπάθη 
Καπιρίθ. 

66. Βεητ απΠα]]επὰ 196 ἀῑε παο]- 
ἐπᾶσ]οΏε Βτινάμπαηρ 4εν ΘοηἈψίθσετ- 
{οπίου απ΄ ἀϊεβογ βίε]]α, πασπάσπι 
62 νγοπ ἆαεπ Ῥόμπεουη παπά Τόσμίθτπ 
4ἱε Ἠεάε σ6ππ6εεη 190. 

66. πύματον Μαρο. ρτήακαίῖν στι 
με, να]. 61 πακὰ πὀλλ᾽ ἐπιδόντα. 
-- πρώτῃσι θύρῃσιν γΟΥΤΏ απ ἆθτ 
Τηὔτ, πας ΤΙ ἐν προθύροισι, ἀθπι 
Έποτπες, ἆθι τοηπ ἆθί Βίπαί5θ αα[ 
ἀἆθεηπ Ἠοί ἆθεβ Ῥα]αείες Εἴμτί: νο]. 
α 266 πηῦ 108. 

67. Ἐγείεε ἨΗεπια[ίοα -- 4 4ὔ4. 
ἐρύουσιν Εαῦ., Κν. ΡΙ. 99, 9, 4, ταῖς 
ἄν, πὶο 49. 

68. τύψας ἠὲ βαλών: νο]. Υ 9578 
ἠὲ βάλῃ ηἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψῃ. 
ῥεθέων ἐκ Θυμὸν ἕληται: το. 
ΑΟΥ. 1πι ΒΙππθ ἀθβ Ἐπί. οχαοῦ.; σε]. 
ὰ 962 φυχἠ δ᾽ ἐκ ῥεθέων πταμένη 
᾿Αιδόσδε βεβήκει α. Η 191 θυμὸν ἀπὸ 
μελέων δῦναι δόµον άιδος εἴσω. 

69. οὓς τρέφον: ἄειτ Ἠε]ανραίᾳ, 
πγε]ο]Ἰθι 8ἵοἩ απ ἆθῃΠ νογ]θγρθ]επ” 
4επ Ηαιαρίξαῦ» 66 1. πατ ]ουκθγ απ- 
ΒοΠ]1ε[ς0, Ἰαῦ απο παοὮ βδἴηθπι 
6εἀαπκεπῖπ]α] αβεῖπο ἨἩἨατιρῦίῦο- 
21επππσ Ζαπι {ο]σεπάεη Ηαπρίκαίὔ, 
πε]οεπεν ἆαξ 66 {. σοβοµ]]ἀετίο Βι]ά 
1η που} εὐᾶτκετεῃ Εαγρεη ααδ(πΠτή, 
--- τραπεζῆας αἱς Τιεοπ]ππᾶε, απι 
ΤΈήεοπα ἀ4εΒ Ηεττεη σε[{ίετῦ (ἀα]ιοτ 
ἸπερΗησελαπάα: Ὁ 178. ρϱ 909), Ἠ6τ 
Ἰπ αππιθε]ραχετ Ὑετριπάπης παῖῦ 
τρέφον. -- Δυραωρούς, Πατ Ἠϊαχ, 
ρτᾶαικαζῖν Ζαχ Απραῦρε 4ε5 Ζπεοσκε: 
Ζαχ Ἠπί ἆθθ Τποτε8. -- Ἠπη Ἀλη- 
Πο]εν εάαπκο φ 864. 

το. οἵ ἀεπιοπαίταβῖν. --- πιόντες 
Καπρα]ος Απζεσεθάθης 7α ὦλύσσοντες 
(πατ Π1ετ): Ιηπίο]σε ἀθβ Β]αύσεπαββες 
πγὶθ Ῥεταιβο]ό. --- περὶ θυμῷ εἰσεπῇ- 
ΠοἩ: τῖησς ἴτι Ηεδισεῃ. 



5 25. ΙΛΙΑΔΟΣ ΣΧ. 

κείσοντ᾽ ἐν προθύροισι. 

ο 

/ / / 2 κ 
νέω δέ τὲ πάντ᾽ ἐπέοικεν. 

ἀρηικταμένω, δεδαϊγμένω ὀξέι χαλκῶ 

κεῖσθαι' πάντα δὲ καλὰ δανόντι περ, ὅττι φανήῃ: 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον 

αἰδῶ τ᾽ αἰσχύνωσι κύνες κταμένοιο γέροντος. τ6 
τοῦτο δὴ οἴχτιστον πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν." 

ἦ ὁ) ὃ γέρων, πολιὰς δ ἄρ) ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶν 
τίλλων ἐκ κεφαλῆς: οὐδ) Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθεν. 
µήτηρ ὃ) αὖθ' ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυ χέουσα, 
κόλπον ἀνιεμένη. ἑτέρηφι δὲ μαξὺν ἀνέσχεν' 80 

/ / / 2 
καί µιν δάκρυ χεουσ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 

»Έκτορ. τέἔκνον ἐμόν. τάδε τ) αἴδεο καί μ᾿ ἐλέήσον 
2 / 2 / / λ 2 / αὐτήν, εἴ ποτέ τοι Λαθικηδέα μαξζὸν ἐπέσχον. 

Τι. Ζαπι Εο]σεπάθη νσ|. ἀῑε Νας]ι- 
αππαης Ὦ6ι ΤγτίαϊοἙ: 

αἰσχρὸν γὰρ δὴ τοῦτο μετὰ προμά- 
χοισι πεσόντα 

κεῖσθαι πρόσθε νέων ἄνδρα πα- 
λαιότερον, 

3/ Ν 3 ος 

ἤδη Λευκον ἔχοντα κάρη πολιον τὲ 
γένειον, 

Θυμὸν ἀποπνείοντ ἄλκιμον ἐν 
πονίῃ, 

αἱματόεντ᾽ αἰδοῖα φίλῃς ἐν χερσὶν 
ἔχοντα --- 

αἰσχρὰ τάδ᾽ ὀφθαλμοῖς καὶ νεµε- 
σητὸν ἐδεῖν ---, 

καὶ Ίρόα γυμνωθέντα᾽ νέοισι δὲ 
πάντ᾽ ἐπέοικεν, 

ὄφρ᾽ ἐρατῆς ἥβης ο... ἄνθος 

ἔχη᾽ 

πάντ᾽ Αάν. ἁατοελθατς. -- ἐπέοικεν 
65 εἰελμί σαί ᾱ. 1. ϱ8β Ἰαί πΙοΠίΒ 
γοτ]είσζεπάος Εῆτ Απσο ππά (6εΕΠΗ1, 
νοσα ἀῑε {ο]σοπᾶς Ππβη Ιαν Κοπβίτι]ς- 
ου ἆαξ Βαρ]εκὸ Ὀι]άεί. Όαίς ἀῑοΒ 
Ὀτιαι] πΙομς αὈφο]πςο σεπιεϊπύ 194, 
βοηπάοεταη πας ἴπι αγ] ζπ]ς σΖπΠι 
ἀτεῖςε, Ζεϊσί ἆαι Τ4 {ο]σεπᾷο ἄοθσεῃ- 
Βασ, ει Ἠϊει νοτρεταϊθεῦ νητά. 

το. ἀρηικταμένω (παχ Πο) αξελμί 
Ἰηπ ΚκοπάΙοπα]θιη ΒΙΠΏΘ: ΝΘΠΠ 6Υ 
η Καπιρίο σεία]]οι 1 ᾱ. 1. Ίπι 
{γοῖεη Βρίθ] σοσεηεεϊῖσ βἶοὰ ϱι- 
Ῥτοθεπάογ Κταί, ναβ νοη ΘΙΠΘΠΙ 
σοεὐτθσλμ]Ισπεη ἄτοαῖβθ π]ομῦ σο]{ετ 
καππ; δεδαϊγμένω Ῥτα]]καζῖν Ὀαι 
κεῖσθαι, αὐταλμὶθοτῦ γοη νέω, Ὦ6- 

26ε]εμπεί ἀἄεπ ἆθπι Απσο ἶο] Ῥϊδίε- 
ἀεπ Απομσἷ. δεδ. ὀξ. χαλκῶ --- 
Σ 256. Τ' 911. 988. 999. 

Τδ. πάντα Ἠϊετ Νοπιπαβν. --- 
παλώ ἵπ ἆθπι ΦΙΠΠΘ Υοη ἐπέοιπε: 
εἴελί 5οἩδη. --- Θανόντι περ Κοῃ- 
σεβεῖν: δε]οεῦ πεππ ετ ϱδβίοτΏαεη, 
πΟοος πι ΤοᾷῬ. Ὀεν Βαΐσ Ῥαενᾶλτί 
5ΊοΆ απ Ηε]κίου βε]ραῦ 970. --- ὅττι 
φανήῃ, ποᾶιτεἩ πάντα ἀῑδιιρασῖν 
ετ]ἁαζετῦ τά: πας αποἩ τα Τασο 
{τιζέ, πας πι αποἢ απ Βαἴποπι Γ6ῖρε 
56ΕΠΕΠ τηᾶσ απ επ{ςίε]]επάεπ απάεη 
οᾶες Άρπτεη ἆετ ΜΠΙ[επαπά]απρ. 

Τ4. Υσ]. 9) 616. 
Τδ. πταμένοιο Ῥατίος. Αοτ. 1] Μεά. 

Ιπ Ῥραβείνοπι απᾶ ΖπγαΥ πιθῖβέ ρετίε]- 
Ώδομθπα ΒΙΠηθ, 

Τ6. δή 5εἹα]λοατ]]ο]μ. --- πέλεται 
-- βροτοῖσιν Ξ- ο 408. 

τπτ. η δα πής απβἀτᾶς]κ]σο]εν 
Ὑψτεάεχμο]απς ἆθ9 Ῥαρ]εκίς, πο 
2 990. γ 987. χ 292. -- ἀνά τα 
ἕλπετο: νρ]. Κ 16. 

πο. Ὅρι. Σ δο9. 
80. κόλπον ἆαδ ἀῑο ΕΒτιπδί Ὦ6- 

ἀεε]κεπάς, Ιάπας ἆθτ Ἐναεί σοεοἩ]1{ᾳζθ 
ἄεπαπα, ἀνιεμένη, Ἰοβπιασλεπά, 
αι{γοί[8οπά. -- ἑτέρηφι ταῖς ᾱρχ 
απάθτπ Ἠαπά, ἀοτ Ἠπκθη. --- ἀνέ- 
σχεν ὕψευσωυᾳ αα9 ἀθτ Ῥατζιοιρία]- 
Κκοπεγα]κ{έῖοη 1π ἀα8 γοτραπα ΒπΙζππῃ. 

82. τάδε Ἰπνγεϊδεπὰ απξ ἀῑο Μπα- 
ἴοτυταςί, --- αἴδεο καί μ᾿ ἐλέησον 
ΞΞ { 9512. 944, τα ὢ Τ4. 

88. λαθικηδής ηΣ Ἠ1ΘΥ. 



90. ΊΛΙΑΔΟΣ Χ. 0 

τῶν µνῆσαι, φίλε τέκνον., ἄμυνε δὲ δῄιον ἄνδρα 
τείχεος ἐντὸς ἑών. μηδὲ πρόµος ἴἵστασο τούτω" 8ὔ 

ο» 
σχέτλιος' εἴ περ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ᾿ ἔτ ἐγώ γε 

κλαύσομαι ἐν Λεχέεσσι, φίλον θάλος, ὃν τέκον αὐτή. 

οὐδ᾽ ἄλοχος ποΛλύδωρος"' ἄνευθε δὲ 6ε μέγα νῶιν 
᾽4ργείων παρὰ νηυσὶ κύνες ταχέες κατέδονται. 

ὡς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην φίλον υἱὸν 90 

πολλὰ Λιδσομένω"' οὐδ᾽ Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθον, 
ἀλλ᾽ ὅ γε μίμν᾽ ᾽Αχιλῆα πελώριον ἆσσον ἰόντα. 
ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ ὀρέότερος ἄνδρα µένῃσιν, 
βεβρωκὼς κακὰ φάρμακ᾽ ' ἔδυ δέ τέ µιν χόλος αἰνός, 

σμερδαλέον δὲ δέδορκεν ἑλιδόόμενος περὶ χειῇ" 96 
ὡς Ἕκτωρ ἄσβεστον ἔχων μένος οὐχ ὑπεχώρει. 
πύργω ἔπι προύχοντι ο ος ἀσπίδ᾽ ἐρείσας. 

ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν ο ο” θυμόν 

»ῶὤ µοι ἐγών' εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω., 

84. τῶν µνῆσαι -Ξ- Ο 8τδ, ἆετ 
Ῥ]αχ. πεαῖχ. τῶν πθσεη ἆθβ 6ἶπθ 
ΜεΠτζαΠ] νου Εἂ]]επ οππα]{οηᾶθη 
εἴ ποτε. -- φίλε τέκνον: Κιν. Ῥι. 
68, 1, 1. 

86. τείχεος ἐντὸς ἐών Ἡαιρίνο- 
οτί 4.5 εἀαηκεπα. --- τούτῳ ΠΙπ- 
πγεϊκεπά: ἆαπι ἆα. 

86. σχέτλιος Απετιί: ἆετ Ἐπῦ- 
φοἴσ]1916, ἵπ Βεζισ απ{ βεἴποθ σθ- 
ΓΠ]]οβο ταπβαπικοαῖς, νο ἀαβδ Εο]- 
σοπᾶε-7εἰρῖ. -- εἴπερ ἩθΠπη 6ΡΏ6Π, 
ης θἶσ] διγγανδεη 181515. -- οὐ πι 
ἔτι π]οὮῦ πιθὮτ, Ιπ ἀθπι αεάαπκεη, 
4α[β ει ἆαπΏ Εῆν εἰο ΕΝΥ ΙΠΙΠΙΘΥ ΥοΓ- 
Ίοτεη 166, ἄα ΑοΠί]] (σχέτλιος) ἀῑθ 
μεῖολμε πίο]ιέ Ζυχᾶσκσερεν ψητά. --- 
ἐγώ ἀπτοᾗ γέ Ὀθδύοπί: 1ο, ἀϊδ ἴο] 
4επ πᾶο]βδίεη Απεργασ] 4 αταιέ Ῥα0ο 
41ο] 2α Ῥουγαίπειι, πᾶλεν απςσα/[ή]τί 
ὃν τέκον αὐτή ϱἹ. Ὑειοομ]α[ς -- 
π ο9. ϱ 41. 

87. Ὑρ]. 965. ἐν Λεχέεσσι τς 
σέ τα νετριπάαεη, 166 ἀετ Ὠθΐοπίο 
ἨααρίρεστΙϐ πα Βαΐπθ. -- ὄν παςἩ 
ἄεπι Βίππο απῇ ἆαδ Νοπίτιτη Δάλος 
Ῥοεποσεπ. -- αὐτή ἸερῬυ ἀῑο Ιά6ι- 
Π0ᾶυ ἆθν Ῥθδγεοῃ οί ἆθη ἴπι 6ερονς 
βαῦπ αὔοπῃοπάεπ Ριβάἰκαίοη (οὐ 
πλαύσομαι --- τέκον) Ἠθινοτ: τει. 
Ο πθδ. π 448. τ 48». υ 909. 

88. Ἐτείος ἩΗοπιρζΙοἨ -- ὦ 3294, 

νο]. Ζ 994. μέγα νοτεἰᾶν]κὲ ἄνευθε. 
Ζαπι εἀαηκεη νσ]. « 908. 911. 

89. Ετεῦεε Ἠεπιϊδήοὴ -- Π 2τ». 
Ῥ 166. α 61, Σπεϊίες -- φ 968. 

90. Τσι. 4 126. 
91. Ἠτείει Ηεπιϊβῖο] --- 

Φ 568, σψεῖζες --- π8. 
99. ὦσσον ἰόντα, νθ 6 106, 4 ὅθτ 

Υοπη Απανιη. 
98. χειή παν Ἠ16Υ, 
94. βεβρωκὼς κπακὰ φώρμαν᾽: 

πιαῖα ογαπιύπα ᾖαδίις Ὑατρι. Άθῃ, 
ῃΠ, 4Ττι. ---- ἔδυ δέ τε πι 6ησεἩπ 
ΑηβοΠ]π[Β απ βεβρωκώς, πονον Ἠ]θτ 
4ἱ6 Εο]σο Ῥοαζθϊομποῦ νιτά: τα Ι 6. 
χ Απο. -- ἔδυ πο 1 δὔδ. Τ' 16, 
χόλος Καπιρεγγαϊς, πας 96 μένος. 

90. δέδορκεν Ῥιᾶβεπ[ίβομες Έεχ- 
{εκ πηῦ Ἰηθεπείνετ Βεάεπίαηρ: 
σατ{ Β]ίοκα, πογοη δρώκων ἄεπ 
ἌΝαπιθπ Ἠαΐ. --- ἑλισσόμενος περὶ 
χειῃ: σσ]. 4 911. 

9Τ. πύργω --- προύχοντι, ἆθπι 818 
4εχ Μαπεν νογερτίησεηπάενπ Ἔατπιθ 
465 ακἈίβδο]αεηπ Έποτθς: τσ]. ὃδ. 

Υ. 98--190. ἨΠεκίοις 5ε1οεί- 
σοβργᾶσῃὴ. 

98 -- Ρ οὐ. ὦὢ 565 ππᾷ βοπη8ῦ, 
99. ας Πεν {ο]ἱσοπάς Βε]θείσο- 

ϱρτᾶςσ] Ηεκίοτβ, ἵπ πε]οπεπι ϱΓ 
(ὀχθήσας 98) ἆἀῑδ τειβεμΙθάεπεη 

ΜΒ. 908. 
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ο πο. μοι πρῶτος ομαρ) ἀναθήσει, 100 

ὕς μ᾿ ἐκέλευε Τρωσὶ ποτὶ πτόλιν ἠγήσασθαι 

νύχθ᾽ ὕπο τήνδ) ὁλοήν. ὅτε τ) ὥρετο δῖος ᾽Αχιλλεύς. 

ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιθόμην' ἦ τ) ἂν πολὺ κέρδιον Πεν. 
νῦν δ᾽. ἐπεὶ ὤλεσα Λλαὺν ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν. 

αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους, 106 
μή ποτέ τις εἰπ]ῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο" 

"Ἔκτωρ ἦφι βίηφι πιθήσας ὤλεσε Λαόν.᾽ 

ὡς ἐρέουσιν' ἐμοὶ δὲ τότ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη 
ἄντην ἢ ̓ άχιλῆα κατακτείναντι νέεσθαι 

ἠέ κεν αὐτῷ ὀλέσθαι ἐυκλειῶς πρὸ πόληος. 110 

Μόσ]μολκεϊίεη βἶοἩ ἄεπι Καπιρί πιῖ 
ΑΕΠΙ] σα επίσίιεπεη ετφᾶσέ, βοῦσέ 
6ἴπεπ ἨηΒΟἩΆ ἆαεπι Ὑοτμεγσεπεπάθη 
ση” υπνειπξε]ίεπ Ὀπιεοππαπς 
4ετ Βῶπηπιιησ γοταπδ. Ῥεπη ἆει- 
βε]θθ 146 π]οπξ πατ Ὀ6ει ἆθπ τὔητεῃ- 
4επ Βαν ἆετ Ἐ]ίετη σαη7Ζ πησθ- 
τῆλμτί σεΏεβαη, 5οπάθτπ ες 18ὔ π6Ἠ 
ἀπτοῖἈ ἀαάςδ (]εΙιομπῖς 98--96 βεῖῃ 
απατπα]ὃβοπ]ίοπει Καπιρέπιαῦ 
πηπα{ίζε]ραν νοτμετ απεάτήσκ]]ςο 
Ῥεΐοπῦ. 

Ἐτείες ἨεπκίίοὮ -- Ρ91. ᾧ 55δ. 
Ζα ἆετ ἀΠεάεταπο ἆετ {ο]σεπάεπ 
Ἐεάς νσ]. ἀῑε ἄπ]σμε ὦ 5ὔ5δ Η. --- 
δύω Κοπῇ. Αοτ. ἴπι ΒΙππθ ἀε5 Επί, 
εχαοῦ. 

100. πρῶτος νο α1]6π, Ζαπια] 
ηαεἩ ἆθτ Αυγετάραπς 46βεε]θεῃ 
Σ 29856 Ἡ. -- ἐλεγχείην ἀναθήσει: 
ΥΡ]. β 86 μῶμον ἀνάψαι απᾶ ἀεπ 
6ερειικαΐζ ἆαπα ἀποθέσθαι ἐνιπήν 
Ἐ, 499. 

101. ἐκέλευε: Σ 9ὔ4 Π. 
102. ὑπό νᾶλτθπά, πο πο 

1 203. Κτ' Ρι. 68, 46, ὃ. --- τήνδ᾽ 
ἀΐεβδετ ἆ. 1, ἄοτ 16ἱ5ὲ γεγσαηςθΘΠεΠ 
Νασβί. --- ὤρετο 2308, γε]. Β πτο 
ἐν νήεσσι τ-- πεῖτ᾽ ἀπομηνίσας. 

105 -- Β ο01. ν 208. 

104. Ὑσ]. η 60. ἀτασθαλίῃσιν: 
να]. Ζα 107. 

106 -ᾱ- 7 445. Τρῶας, πᾶἈπι]Ιο]Ἡ 

4θετεηπ Ταάς], πγε]οπεχ 106 {, απβσθ- 
{τή νη]τᾶ. 

106 -- φ 824, νρ]. ζ 216. Ετεῖορ 
Ἠεπαίαί, απο] Ὦ 6τδ. μή εε]υείᾶῃ- 
ἀΐσειν Αιιζάτασ]ς ἀθν Βοαβοτσπῖς: 4 [8 

Ώατ ΠΙςἨ{. -- πακώτερος 6ἶΠ σθ- 
ΣΙΏΦΘΤΕΣΤ, 8π Α4ε]ὶ ἆετ αεοατό 
παπα Τομ Εῖα]ςοῖέ. 

107. ἥφι βίηφι πιθήσας: νρι. φ Φ16 
ππᾶ ν 148 βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴπων, 
βεμοτο]πεπά βεἶπεν ταΓς, ἀῑο σ]εΙς]ι- 
βατ Ζατ Βεἰμᾶίσαπσ ἀτᾶπσί, οΏπε 
ἀἱε τιομΏσε Βομᾶίσαπς 4ἴεεετ Κταῖς 
απᾶ Ώθ6εοππεπε Ενᾶσαπσ ἆεν Ύει- 
Ἠά]ίπ]εεε, ἆαᾖμετ Απεάταςκ οἴπες 
βο] υεμάυουκο έσω, πγε]ο]ιθ Ζα Υ6- 
πιθβεεπεπι Ὁ Ὀεγπιτπί {ῇῃτᾶ, νο]. ὦτα- 
σθαλύῃσιν 104 απά σ 199. ΒασΠ]ϊοἩ 
νο]. Ηεκίου» γοτίο 805 Π. 

108. Ὑσ]. ἕ 286. τότε ἵπ ἆθτι 
Εα]]ε ᾱ. 1, πεπηπ 16Η ἀαδ Ῥεβτο]ι- 
επ πιζ[κίθ. 

109. ἄντην Μαππ σεσεπ Μαπη, 
πας Νασεμάτασ]ς γοταπρεεί{ε]]{ ἀεπίεῦ 
Καν; ἀῑε Αππαμπιθ ἆες Καπιρέες 
Άη, ποτααξ βο[ζοτῦ ἆἱδθ Ζπεῖ Μῦσ- 
Ποἱι]κοίέοπ. ος Ἐνίο]σες ἴπ ἀἰκ]απκ- 
Ίνεηπ ἀΠεάετη Ἀπσθβομ]οβδθη πεγ- 
ἀεπ 1π ἆθπι Βίηπε: ἆεπ οπζεςμοεϊ- 
ἀεπάεη Καπιρε ααξ Ώερεν ππὰ Το 
7α. Ὀεδίεμεῃ: νει. 2 80τ {. ἀλλὰ 
μάλ᾽ ἄντην στήσοµαι, ἤ πε φέρῃσι 
μέγα κράτος ἤ κε φεροίµην, χ 65 1. 
νῦν ὕμιν παράκειται ἐναντίον ἠὲ 
μάχεσθαι ἡ φεύγειν. ἸἹοβῖκοπες 
πιῆτᾶε ἆαει εάαπκο {[αεϊ]ο] σε- 
εἰα]ίοῦ βαῖη, Ὑοπη ἀἱθ οτίο Μὸσ- 
ΠςοἩ]κεις σαηζ απ[δεντ Επασθ σεῦ]]θ- 
Ῥ6π οᾶει ἆοιτ ΖΥγεῖζεη απθθτσθοχᾶ- 
πεί γγᾶχα: νεπη 16] π]σολί α]ς Ῥίθρες 
ἤθεν Ασπ]] Παϊπι]κεμτεη Ἱκαπη. 

110. ἤ κεν πας] νοτμεγσελεπάθπι 
ἤ, πο ὃ 646. 4481-88: απάθτ- 
{α]15. --- ἐυκλειῶς πχ Ἠϊθγ. 



20. ΙΛΙΑΔΟΣ Χ. Π] 

εὐ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείοµαι ὀμφαλόεσσαν 
καὶ κόρυθα βριαρήν, δόρυ δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας 

αὐτὸς ἰὼν ᾽Αχιλῆος ἀμύμονος ἀντίος ἔλθω 
καί οἳ ὑπόσχωμαι Ελένην καὶ κτήµαθ’ ἅμ αὐτῇ 
πάντα µάλ’., ὕσσα τ᾽ ᾽4λέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν 116 

ἠγάγετο Τρούηνδ’, ἤἥ τ) ἔπλετο νείκεος ἀρχή, 

δωσέµεν ᾽άτρεΐδῃσιν ἄγειν, ἅμα δ᾽ ἀμφὶς ᾽άχαιοῖς 
ἄλλ᾽ ἀποδάσσεσθαι., ὅδα τε πτόλις δε κέκευθεν᾿ 

Τρωσὶν δ᾽ αὖ µετόπισθε γερούσιον ὅρκον ἕλωμαι 

μή τι κατακρύψειν, ἀλλ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι, 190 
[κτῆσιν, ὕσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργει"] 

ἀλλὰ τί ἦ µοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; 
μή µιν ἐγὼ μὲν ἴἵκωμαι ἰών., ὁ δέ μ᾿ οὐκ ἐλεήσει 

οὐδέ τί μ᾿ αἰδέσεται, κτενέει δέ µε γυμνὺν ἐόντα 

111. εὖ δέ πεν: ἀἶθβειτ Ψονάεικαία 
Ὠ]ειοί οἴιπο Νασμεαϊ”, ἆα ἀἱε ἀαπαῖί 
Ῥεσοππεπο Ἐπφπᾶσαηπσ 122 ἀπτοῃ 
εἴπεη εε]ραίσεπιαοβίεν ΕΠππατ{ αὖὉ- 
βεῦτοσπειπ ντα. --- Θ8οΠΙοἩ νρ]. 
ἔ 216 8. 

119. αὐτός βε]1Ώ54{ ἵπι ἄεσεηβαίζ 
τα 4επ ἸΤαΠεῃ. 

114. Ἑλένην Ὠϊν αὐτῇ -- 
Η 8950. γε. τα Η ὃ50. 

πας. ὕσσα -- Τροίηνδ’ -- Η 889 {. 
116. ἤ τε ἀεπι {ο]σεπάεπ Εν8ά1- 

Καΐζποπιεπ ἀρχή αβειπι]1οτί, Ῥεστοϊ{ῇ 
ἄοπι ἀθἄμπκεη παοἩ οἈοππονγο]] ἆθη 
ῬΏαιῦ 4αι Ηε]επα πο ἆθν Φομᾶ{7θ. 

11Τ1{. δωσέµεν --- ἄγειν -- Η 951. 
ἀμφίς(νβ]. χωρίς δ 150. 218. Η4Τ0): 
σοβοπἀετῦ τοη ἆεπ ἀεπ Αἰτ]άθη 
α]]εῖπ /π{α]]οπάεηπ πτήµατα 114, 
ηΟςὮ Ώ6β8βοηπά6Υ8β απἆετθ ἆεη 
ΑοΏἈετη, ἀποδάσσεσθαι αἱ5 ΕεὈᾶἩν 
Σ1:61]6Π, 8ο ἁἀαΐς Ἠεκίοι εἶπο ἆθγ 
Ἐοτάεταηᾳ ἀεΒ ΑΡΑΙΙΕΠΙΠΟΗ 1’ 286 
(τιμὴν δ᾽ ᾽Αργείοις ἀποτινέμεν, ἤν 
τιν ἔοικεν) επίερτεομεπάε Ῥα[εε 
Ζαβαςθῦ. Ὀει Ζακαῖζ” ὅσα -- κέχευ- 
εν βασί πι αἱ]σεπιεῖπ, ἀα[ς ἀῑοα 
1 Απβειοβῦ σοβ{ε]]ίθη κτήματα εἴπεη 
τετηἉ]πιαπιἈ [σεν Τι] ἀες ἵπ ἆοτ 
Βέαά{ς νοτπαπάσπεη Βεβἰὔσέαπις Ῥί]άθπ 
πθτάθη; πε]οπετ, οτ{αἩτεη ντ οταῦ 
120. 

119, Τη ἆαπι Ἠ]εν {ο]σοπάει Ἐοπ- 
Παπκανραΐῦᾳ νητὰ ἀῑρ παῦ εὖ δέ κεν 
111 εἰπρε]εῖθείο Μὁσ]ο]λ]κεΙῦ γγδῖίεν 

1’ 458. 

νετίο]σέ, ἀἆοο] βομεῖπί ἆειτ Βαΐσ π]ομό 
ΤΗΘΗΣ νοη εὖ αὈμᾶπσϊίσ σεἀπολῦ. --- 
Τρωσίν Ίοκα]ετ Ὠαάν: ὈῬοῖ ἆθπ 
Έτοθτη: να]. 4 96, ᾱ. 1. ἵπ ἆθι 
γετβαππη]απσ ἆἀειβε]θεῃ. --- µετό- 
πισθε ΠΙπίρτάταϊη, Ἱ6ΠηΠ 161 1η 
4ο Ῥύαάῦ αανᾶο]εροἰκοισό Ῥιπ. --- 
γερούσιον ὅρκον ΕἴπεΠ γοη ἆθῃ 96- 
τοηδεη {ντ ἆαάς Ὑο]κς σπα Ἰεϊείοπάεη 
Ειὰ. --- ἔλωμαι πθτᾶο ταῖν πεΏπιθπ 
ᾱ. 1. ταῖς βδοἩπὂτεη Ίαβδεῃ: τρ]. 
ὃ Τ46. 

190. ἄνδιχα -- δώσασθαι -- 
Σ ὕ1Ιι, ἆετ πε. Αογ, πθρεπ ἆθπι 
Τπέ Επί, αα{α]]επά, 49ο νΕ]. β 918. 
ὃ 954, πο ηΠΒΟἩ ὀμνύναι ερεπ{α]]8 
ἄον 118. Δον. {ο]σί. 

191 -- Σ 512. Ὀεχ Ἠϊθς πας] 
118 ππσεμῦτισο Ύ6ετς βπᾶεί β1οἩ ἵτπ 
4επ Ῥθβύεηπ Ηαπαάκομτι επ πῖσοηῦ. 

120 Ξ- -α ἀθτ. Ρ οἳἹ. Φ 5605, 
ἁΧ 986. 

128. µή ταῖς ἵπωμαι εἶπεο Βε]ρεί- 
ὙΈσπαΠΕ, πε]ομθ πχςἩ 485 ἆεπι 
ἐγώ Ῥεϊσεσεῦεπθ μέν πηῖ ἆθπῃ Ρατα- 
ζα]κδοπεη Ναομεαΐζ ὁ δὲ --- ἐλεήσει 
βο ἵπ Βεζίεπιηπς σεεεῖσί 1880, ἁαίς 
4εν ερεηβαίζ ἆετ δι Ὀ]ο]είο Ἠεγ- 
ΥοΥβθµοΡεπ ψητά: τα Ι 900. --- 
ὕπωμαι: Ἀ]β κέτης: να]. 5 960. ν 
06. -- ὁ δέ Ὦϊἱβ αἰδέσεται - 
20 ε, 

194. μ αἰδέσεται αἱ ἱκέτης: νβ]. 
Φ Τ41. --- Ῥεποπίο ἆἱθ ἀτείπια]]σε 
ἸΜπεάετπο]απςσ γοη μέ. 
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αυτῶς ὥς τὲ γυναικα ἔπὲει 4 απο τευχεα δύω. 126 

οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης 
αν 2 /’ κά / 0 / 

τῷ ὀαριξέμεναι, ἅ τε παρθενος ἠίθεός τε, 

παρθένος ἠίθεός τ᾽ ὀαρίζετον ἀλλήλοιιν. 
/ ον 3 2 / σ/ / 

βέλτερον αὐτ' ἔριδι ξυνελαυνέµεν ὅττι τάχιστα᾽ 

εἴδομεν., ὁπποτέρω κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρεξῃ.' 190 

ὡς ὥρμαινε µένων. ὃ δέ οἳ σχεδὺν ἦλθεν ᾽άχιλλεὺς 
ἶσος ἐνυαλίω. κορυθάικι πτολεμιστῇ. 
σείων Πηλιάδα µελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον 
δεινήν' ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ 
ἢ πυρὸς αἰθομένου ἢ ἠελίου ἀνιόντος. 

Ἕκτορα ὃ᾽, ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος οὐδ' ἄρ 

156 
ο. τς) 2, 2 2 

ἔτ ἔτλη 

αὖθι µένειν. ὀπίσω δὲ πύλας Λίπε, βῆ δὲ φοβηθείς. 

Πηλεΐδης ὃ᾽ ἐπόρουσε ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς. 

196. αὔτως 5ο οὗπο πΘΙἴΘΤΕς. 
- ἐπεί κε πας Κοπ]. Αογ. δύω -- 
Επῖ. εκαοεὔ. 

196. οὐ µέν πως νῦν ἔστιν 1Π 
καῖπανι ΊΓαΐίςο Γὔτπαῖντ 18ΐἱ 68 
1οὔσέ πιὂσ]1οἩ, εἶπε Κτῶβήσοε Ύει- 
αἰεμοταπα, πε]ομο Ζ6ϊσί, ἆαῑς Ἠε]- 
ἴογ Πεμ Ίθποι ΚΙοϊηπιᾶσεη ΔΠ- 
πιαπά]απσ κ1οἩ 5ε]οεῦ πε εγσε[απάεπ 
Ἠαῦ απά ἆῑε Ίμασε Ἰ]ατ Πβρετειε[ῦ. 
νῦν: Ἰθισε, πο πας ἀετ Τδξαηπς 
465 Ῥαΐτοκ]ος παν αεἵπ ἸΚαπιρί ααξ 
Τοά παπά Τµμερεη ΣπΙδοπεπ ππβ εηῖ- 
εομεϊάθη Καπη. --- ἀπὸ δρυὸς οὐδ' 
ἀπὸ πέτρης, νβ]. τ 168 οὐ γὰρ 
ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφώτου, οὐδ' 
ἀπὸ πέτρης, εἶπο ερτΙομν ὄτί]]σμε 
Ἠεάαηρφατί, πε]οπο βἶοα απα[ ἁἀῑε 
Ώασαο τοπι Ότεριαπς ἆἀετ οετβίεη 
Μαπεεπαπ απβ Ῥάππιεη ππὰ Ἐθἱβεπ 
Ῥοβ16]ζ. Ἠϊον αὖΌει Ῥεσεϊεμπεῦ από 
ἀεηπ Απεσαπσεριπκύ {ἤχ ὀαριζέμε- 
ναι, απ]οῦεπάἁ νοῦ, τσβ]. ἔνθδεν 
ἑλών 3. 500. Βίπη: 65 186 ]εἴσῦ αππ- 
πιὂσ]1ο] πηξ 1ππα αἶηπ Ἰάησθς τιπά 
Ῥτοῖίες σι Ῥ]απάσενη νοη αἱδεπ παπά 
ο86 Ῥοβρτοσβθαπαπ θβομΙομίεπ, πν1θ 
ἀαπι Απίιηςσ ἆθβ Κτῖοσθβ ππᾷ ἆ.ι 
(ΠδάἸοπεη  Βεϊ]εσαπσ «ἆθβδε]ρεῃ 
ἀατοἩ ἀῑο Βήεκσαῦο ἀατ ἨΗε]επα 
(114-116): 68 πνᾶχο πΙοΠί αΠάςθΤΒ, 
αἲβ ποηη 106Ἠ 1Ἠπι ]αῦσς οἵπ Μᾶτομεπ 
4εν ναι οιζάπ]επ Ἱπο]]ίθ, πε 
ἤησ]]ηπσ απά ὁπηπσίαι 80ἱ6ΠΘ 1π 
(τα Ισπεπα ἀδρ]ααάον οιζὔλμ]οῃ. 

12Τ. τῷ Ππνγεϊεεπα: πα1ῦ 186πΠ6πῃ. 
--ᾱτε ἀετρ]είολμεπ. 

199. ἔριδι ξυνελαυνέµεν, νο Ύ 
194. ᾧ 994, παν Ἠ1εν Ἱπταηκ] δαν: 
Ζα 4 8. 

150. εἴδομεν, πο Υ 18, Κον].: 
στ πο]]οεη ετ{ίαἩτεηπ, ΑΡΘΥΠά6- 
{οη, πὶο Ζ 840. Θ 68.. Χ 418. 450. 
ο πο 

Υ. 191--166. Ἠεχκίοι εγστοαῖΙ[ῦ 
τοι ἆαπι Πεταπβυϊγπιθπᾶάςηῃ 
ΑςἨΙΙΙ ἀτοΕ]απο]ς; ἀτεϊπια]ίσετ 
Τιααπξ παπι ἆῑα Φίαςἴ. 

191 -- ὦ 64. 
189. κορυθώιξ παχ Ἠΐθ6ν, εοπδῦ 

πορυθαίολος. Ζα ἆοτ Ὑετριπάπηρ 
πηῖδ πτολεμιστῇ νσΙ. Ο 6084. ἀμφὶ 
δὲ πήληξ σµερδαλέον κροτάφοισι 
τινάσσετο µαρναμένοιο. 

188. Πηλιάδα µελίην: νσ]. Π 145 Ε. 
194. ἀμφί τΙπσβΆΠΙ, ΔΠ ΑΘΙΠΕΠΙ 

ἸμεῖὈς. --- χαλκός ἄἱο Εν7π6Ἀτ. 
196. ο]. 0459 τπὰ Τ14, Υ 491. 
197. ὀπίσω πιῖξ Λίπε Ἰ16[Β Ἠϊπ- 

ζ6υ 8ἱο], νο]. κ 209. ο 88. --- βῆ 
δὲ φοβηθείς 6ἵ πιαςΏ{ία δῖο] απ Ἰπ 
4ἵο Ἐ]αοπῦ σείίερεηπ, οπ{θϊ]{θ 
{]]οηαπά. Ὠαπῖῦ 1δῦ Καν ἄεν Απ- 
{απσ ἄεν Ἐ]αοπί Ὀεσεϊεμπεῖ; ἀαβ 
Νᾶμετο ἤδοεν ἀῑο Ατί απ Ἠἰοπίανς 
ἀογφε]ῦον Ῥηϊπσῦ οτε ἀοι Ψετρ]εῖο]ι 
199-144. 

198. Βτεῦες Ηοεπαϊείο: νρ]. Φ 2561, 
ΖυΥεἶθες -- 7 506. 
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ἠύτε κίρκος ὄρεσφιν. ἐλαφρότατος πετεηνῶν, 

ῥηιδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν' 140 

ἡ δέ 9) ὕπαιθα φοβεῖται, ὁ δ᾽ ἐγγύθεν ὀξὺ Λεληκὼς 
ταρφέ᾽ ἐπαῖΐσσει. ἑλέειν τέ ἓ θυμὺς ἀνώγει' 

λλες ὡς ἄρ᾽ ὃ γ᾿ ἐμμεμαὼς ἰθὺς πέτετο., τρέσε ὃ᾽ Ἕκτωρ 
ο 2 

τεῖχος ὕπο Τρώων, Λαιψηρὰ δὲ γούνατ᾽ ἐνώμα. 

οἳ δὲ παρὰ σκοπιὴν καὶ ἐρινεὺν ἠνεμόεντα 145 

τείχεος αἰὲν ὑπὲκ κατ ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο, 

κρουνὼ ὃ) ἴκανον καλλιρρόω. ἔνθα τε πηγαὶ 

δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος᾽ 

ἡ μὲν γάρ 8᾽ ὕδατι λιαρῷ δέει, ἀμφὶ δὲ καπνὺς 
γύγνεται ἐξ αὐτῆς ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο" 150 
ἡ ὃ) ἕτέρη δέρεῖ προρξει ἑικυῖα χαλάζῃ 
ἢ χιόνι ψυχρῇ ἢ ἐξ ὕδατος κρυστάλλω. 

199, Ἀπεῖίες Ηεπι]κΙεὮ -- ν 87. 
141. ἐγγύθεν ἆ.1. ἀῑοὮῦ πΙπ{εν 111. 
149. ταρφέα ᾱ. Ἱ. ΙΠΙΠΙΘΓ ΥΟη 

πθιετη. -- ἐλέειν -- ἀνώγει: να]. 
1 206. 

144. τεῖχος Ὅπο απίεντ ἆθτ 
Ματαετ Ἠ1η, -- Λαιφηρὰ -- ἐνώμα 
-- Κ 558, τρ]. Χ 24. λαιψηρά ΡΙο- 
Ἱερῦῖδομ-ρτᾶςι]καἰῖν Ζα γούνατα. 

1456. ἐρινεόν: σι 7 488. 
146. τείχεος πι ὑπέκν απῖεη 

8η ἆετ Μαπεχ πες, 5ο πα Ἠ]εν 
γρ]. 144 τείχος ὕπο. -- ἀμαξιτός 
πα Ἠῖευ, τβ]. κ 108. Ώιϊθ6β6ι 5οηεί 
π]τρεπά ετφἈηηίε αππι αἱο Θίαᾶῦ 
βἶο] ΖΙ6Πεπᾶθ Ἐαμτντοσ 5ομαῖηῦ νοπι 
Ώιοπίεν Γᾷτ ἀῑε Ῥεφοπάετο βΙπα{1οη 
Βησ]οτί, πι Εν ἄεπ Ἰεζιααξ ἀατ 
Ῥεϊάεπ Ηε]άειπ εἴπειπ σ]αῦίεπ απά 
γοπ Ἠιπάετηίββεη {τείθη Ώααπα σα 
6ΕΝΊΠΠΕΠ. 

141. κπρουνώ Ῥρτϊιπσαπαε]]θπ, 
πε]οπε αα5 4ει Ετος πεγνοτρτθομαπ; 
416βε]θεη πετάεη ἵηπ ἀετ {ο]σεπάθη 
ετ]άαθεγπάςη Απβίήηταησ πας ἔνθα 
(άα πο) πο πηγαὶ Σ. αἱ ἀετ 
Ὅταρταηπς ἆθβ Ἐλαβθεε Ὀεζαϊολπεῦ, 
Ώ]ιεβθε Δηραῦθ, ποπασἩμ ἆἀετ Ῥκα- 
πιβηὰεχ 1π ἆἀετ Ἐθεποθ παΠθ ἆετ 
Βἰαάί απβ εἶπεν Ώορρε]αιθ]]ο απῖ- 
βρτάᾶηπσθ, αὐεμί εΏεπξο πηήῦ ἆθτ 
κ λο[]κ6ῖδ, ντο πο 4 19 ΕΠ. ἴπα 
Ἠπάεταρτασα, απ ἀθγςο]οο ν1ε]πιθ]τ 
αα{ ἆἄεπ Ίάαμ απξ οἴπετ Θιαθ]]ο 

επξερτϊησί. εππ «βρε ἆἱδ Ἠ]ες 
ποτΠεσεπάο Ἐτᾶμ]αης ατιτο]ιααβ ἀῑθ 
Ἠγαμτεολεϊη]ο]ικαιε {τν εἰεἈ Ἰαῖ 
πτερτησ]]ομε Ὠιομίιπσ σα 86ῖη, 
πιλτεπᾶ ἄετ Ἠήπραπσ γοπ ΛΜ ἀθαῖ- 
Ἰομε Ὀρατεη αἶπθς Ἰάησετεν Ὁτ- 
βρτιησς ΑΠ δἵοα ἰτᾶσί, 8ο Παθία 
Ἠοππετ τοπ ἄετ εἰσεπί]οπεῃ Οπε]]ο 
466 Ῥκαπιαπάτος Κείπο Καπάς παπά 
180 4ἱ6 Εεγ ἴπ ἄετ Εβεπε αησοςεζῖθ 
Ώογρρε]απε]]ε νΙεἰπιοἈν οἶπε {τεῖθ 
Βο]δρίαηπσ ἆθβ ΤΠἱοµίθ6τΕ, ποε]ομθτ 
4ἱε Βίθ6]]ε, ππο ἆετ Ηαπρίπειά ἆθτ 
του βεῖπ πάς Ππάεπ 5ο1]ΐε, Ὀε- 
ΒΟΠάΘ6ΙΒ ΔπβπεϊοἨπεηπ Ζα ΠπΙῆΒΒΘΕη 
σ]αιρίε. Ῥίϊο αερατιβείἁξίο ἆεβ 
Ἠοαϊπιίβοπεη Βἰτοπισοῦΐθς βομῖθη 1ππα 
4αζα πο] σεεϊσπεῦ. Ἀέπετο Πεῖ- 
βεηάθ Ἠαβρεηπ Ίπαχ ἆἀϊθεο Ὀθίάεη 
Ωπε]]εη 1π ἆθιτ {τοίεεπεη Έβαπθ 
απ{ραβηάεη νετγπηεῖηξ, α]]εῖπ ϱ5 1δῦ 
πΙοηῦ σειπηπσεη Ἰσεπᾶ πε]ο]με 
Ωπε]]επ ἆθ; Έβραοπο απ ἩἨοπιετβ 
Βο]μή]άεταπσ Ἱπ Ὀρετειπδπππιαης 
σα Ὀτίησεῃ. 

149. ὕδατι 5οεϊαἈνετ Ὠαΐν, παῖῦ 
ῥέει, πῖθ ε το. 

160. ὡς εἰ -- αἰθομένοιο -- τ ὃ9. 
ὣς εἰ εἰσεπ{]ιοἩ: πῖθ -- Ίο] βείπθ 
ἄεπ Ἐα]]. πυρὸς αἰθ. ἄθπεί. αυβο]. 

1561. δέρεῖ Ἠεινοτσεποῦεῃ, παῖ] 
ηαχ 1Ππ 4ἶθβετ οαἩτθαπεῖν ἆ4ἱε 6 
Ζεἱομπείθ Ἐσεπβομαξῦ ἀ4ετ ΘΟπε]]α 
Ῥεπιετκύαχ 190. 
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ἔνθα δ᾽ ἐπ αὐτάων πλυνοὶ εὐρέες ἐγγὺς ἔασιν 
καλοὶ Λαΐνεοι, ὅθι εἵματα σιγαλόεντα 

πλύνεσκον Τρώων ἄλοχοι καλαί τε θύγατρες 156 

τὸ πρὶν ἐπ᾽ εἰρήνης, πρὶν ἐλθεῖν υἷας ᾽άχαιῶν. 

τῇ δα παραδραμέτην., φεύγων, ὁ δ᾽ ὄὕπισθε διώκων --- 

πρύσθε μὲν ἐσθλὺς ἔφευγεν 
/ / 2 2 / 

δίωκε δέ µιν μέγ᾽ ἀμείνων --- 

καρπαλίµως. ἐπεὶ οὐχ ἱερήιον οὐδὲ βοείην 

ἀρνύσθην, ἅ τε ποσσὶν ἀέθλια γίγνεται ἀνδρῶν. 160 

ἀλλὰ περὶ ψυχῆς Θέον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο. 
2 ορ 3 

ὡς ὃ 

ῥίμφα µάλα τρωχῶσι᾽ 

ὕτ ἀεθλοφόροι περὶ τέρµατα µώνυχες ἵπποι 
Δ λ / 2 

τὸ δὲ μέγα κεῖται ἄεθλον. 

ἢ τρίπος ἠὲ γυνή, ἀνδρὸς κατατεθνηῶτος: 

ὧς τὼ τρὶς Πριάμοιο πόλιν περιδινηθήτην 166 
καρπαλίμοισι πόδεσσι. 

168. ἐπ αὐτάίων απ βε]θίσεν 
Φπεῖ]οπ, ποςἩ νετείᾶἈτκί ἄατε] ἐγγύς. 
--- πλυνοί: σοι. ὅ 40. 

164. λαΐνεοι ᾱ. 1. 1π Βήειπεθ ϱε- 
{α[5ΐα, απβσεπιαπετίθ. --- σιγαλόεντα 
βἰεπεπάος Βοαϊπτοτό, Ἠϊεν τοίρ ἄετ 
απσεπβΠοΙοπεπ Βεβοπαβεπ]εῖῦ ἆθτ 
ἀανᾶπάετ, νεηηπ εἶς αγ Ἰάβοπα 
οπιπιθη, πε ὅ 26. 

156 -- Ι 408. 
151. ῥα ἆἱε Ἑππίμ]απς νου 141 

αα{ηεἸπιθπά: α19ο.--- φεύγων ομηο 
ἀας Ῥ6ί ἆοετ Τεϊιππσ ἀεςβ Βαβ]εκίς 
πα εικύθη Πεάο τερε]πιᾶ[βίσο ὁ 
μέν, παχ Εῖετ: Κτ. Ρἱ. 60, 1, 8. 

168. Βετ Ψετε επ0μΏ]6 εἶἴπε ρᾶ- 
τεη{πείῖβθεμε Αικήμταας ποη φεύ- 
γων --- διώκων, ὙὙοτΙπ ἐσθλός απὰ 
μέγ᾽ ἀμείνων Ά]ς ποιο ἩΜοπιοπίθ 
ΠΙηΖαἰτείεη. 

169. παρπαλίµως βεΏ]θ[εῦ 8ἱ6Ἡ 
ηςποἩ ἆθτ Ῥατεπίμεςθ απ ἄεπ Ηαπρί- 
σεάαπκεη 1ὔτ απ; ο. {ο]σεπάς ετ- 
Ἐ]άχοπάο Βαΐκ της ἐπεί αΌθς Ὀθ- 
21665 βἱ6Ἡ πΙεμί 5οφοΒ] απξ καρ- 
παλίµως (νσ|. 1632---166), α15 απ ἆθπ 
Ἠαιρίσεάαπκει νοἩπ 161: 1µτ Υου- 
Ῥεϊ]αιξ παν Ε]ποβί παπά Υενίοίσαπς, 
Κοαῖη {εά]Ιε]ει Ίεθ]ατ{, ---- Γερήιον 
οἵηπ Βεᾷοκ ΒοΠπ]ασ]μζνΙαἩ, νψῖθ 
Ὁμ 2900 Ἠππάεν. 

160. ὤ τε [α[5έ Γερήιον απᾶᾷ βοείην 
Ρ6ΠΘΤΙΒΟἩ 7ΙΒΑΠΊΠΠΕΗΠ, ἀετσ]εῖ- 
οΏθη. --- ποσσίν ᾱ. 1. {ῑν ἆεπ 
ἨΓεζί]αι{, 

θεοὶ ὃδ ἐς πάντες ὁρῶντο. 

102. ὡς δ ὅτ νεο θἵππισα]. --- 
περὶ τέρματα: νρι. Ὁ 8909, νοπ 
εἵποπι Ζ1ε]. 

1608. τὸ δέ ἸἨϊπψεϊθεπᾶ: ἀοτί 
αβρες, ἀεπι 2ἱε] επσεσεηρεβείσζ απι 
ΑπεσαπσεριηΚκί{ε ἀ4ετ ΕαΠτῦ. --- πεῖ- 
ται αἱς Ρετέ, Ραε85. ζα τιθέναι: 180 
απβ8ο εβοί2ῦ. 

164. ἢ τρίπος ἠὲ γυνή ἀᾱ. 1. Βκ]α- 
τίη: νσ]. Ὁ οὔ9. 961. -- ἀνδρὸς 
κατατεθνηῶτος επ. αΡβο]. ᾱ. Ἱ. 
Ῥ6ῖ εἶπεν 1,εἰοπεπ{εῖετ: νσ|. 6850 {. 
Ὁ ϱ79 {. 

166. περιδινηθήτην ΏηἩχ Ἠ16Σ, 
166. ἐς 7α ὁρῶντο, νβι. 4 4, 

Μεά. τοπ ἆθτ Βεἰοϊσαπα ἀος (θ- 
πα Ἡβ. 

Υ. 16τ--197. αδιετοεταίαησ 
ἄρατ Ἠεκίοτα Βοπϊοκκδα]. Ὠἱθ 
Ἐηίβομειάππσ ἄθειτ Ἠεκέους Βομῖο]κ- 
ϱα] οτίοἰσε πι Ὑετ]ααί ἀετ Ενσζᾶ]- 
Ίαπσ Ίπ ἀορρειδες ἸΜεῖδε, 7αθτεί 
ἄπτον ἆαδ Πατ {ο]σεπᾶο (δί[ίετ- 
σοβρτᾶςἩ, οάσππ 209 Β. ἆπτομ ἀῑθ 
ασε ἆεςδ Ζεα8. ὓοπ ἀἴθβεπ Ὀεῖ- 
ἀ4οπ ΕνάμΙαπσεη σταϊῦ ἀῑθ αιδῦθτθ 
πολ παν ἆἀει Ζναϊζεη ΤΠ πηρε- 
Ἠδχγϊσεν ἸΜαίβο νο, βοπάθτη «ἆἱθ- 
βο]ῦο οττορί αποἈ ἆπτοι ἀῑεθ πια- 
σο]παξίο Ατί, πψὶίο Ζθιςδ 188018 
ΒΙπποβύπάεταης πιομν]οτί νητᾶ, 6ε- 
τθοςἩ{6η ΑπβΙΟΙΕ, πᾶλτοπᾶ ἀῑο Ἰᾶσ6ο- 
βοοπο ἀπτο] ἴητα οἰπίασᾗα Ετπαβθι- 
Ἠαῖς γοπ ἆεν στὔ[δίονπ γίκαπς 18ῦ. 
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τοῖσι δὲ μύθων ἤρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε δεῶν τε᾽ 
»ὢ πόποι. ἦ φίλον ἄνδρα διωκόµενον περὶ τεῖχος 

ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι' ἐμὸν δ᾽ ὀλοφύρεται ἤἠτορ 

Ἕκτορος, ὅς µοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί᾽ ἔκηεν 1τ0 

Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 
ἐν πόλει ἀκροτάτῃ' νῦν αὐτέ ἓ δῖος ᾽άχιλλεὺς 
ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκει. 
ἀλλ᾽ ἄγετε φράζεσθε., Δεοί, καὶ µητιάασδε, 
ἠέ µιν ἐκ Θανάτοιο δαώσομεν ἠέ µιν ἤδη 1τ6 
ΠΠηλεῖδη ᾽Αχιλῆι δαµάσσοµεν ἐσθλὸν ἐόντα." 

τὸν ὃδ᾽ αὖτε προσέειπε Δεά, γλαυκῶπις ᾽αθήνη' 
»ὦ πάτερ ἀργικέραυνε κελαινεφές, οἷον ἔειπες' 

ἄνδρα θνητὸν ἐόντα, πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ, 

ἂψ ἐθέλεις Θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι; 160 

ἔρδ᾽: ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν 9εοὶ ἄλλοι.: 
τὴν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 

»"Θάρσει. τριτογένεια., φίλον τέκος' οὔ νύ τι δυμῷ 

πρόφρονι µυθέοµαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι" 
ἔρξον. ὅπῃ δή τοι νόος ἔπλετο, μηδέ τ᾽ ἐρώει.ί 1856 

ὡς εἰπὼν ὤτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾽αθήνην' 
βῆ δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων ἀίξασα. 

Ἕκτορα δ᾽ ἀδπερχὲς κλονέων ἔφεπ᾽ ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς. 

167 -- α 28. 6 108. 
109. ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι, 5οπεῦ 

πι Ἠ 6γββοβ]π/{Β, παιπ{[5 πιΙῦ ΠΙΘΙΠΘΤΏ 
Απςσθη ΒΕἨΘΗ, 88 8ΟΠΟἨΠ βοἨπαθγᾶ- 
Ἠοι. σα ἄθηκεῃ 180. -- ἐμόν Ἠὶς 
ήτορ Ξ5- Π 450. 

1το0. Ζηεῖίεε ΗοεπαΙδοἩ -- γ 556. 
Ζαπ ῬΒασπε σα]. ὦ 66 8. 

1Τ1. Ἴδης ἐν πορυφῇσι Ξ- 4 188. 
Ἐ 955. Ο ὅ: απ ἀογ Ἠῦμθ γον 
6ήραχος Ἰαίνε Ζοπε εἴπ τέμενος 
πηής Αἰΐατ: Θ 48. --- ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 
ομπο νοχμειβθμοπᾶθβ ἄλλοτε μέν 
ψ1θ δ11, σα]. Υ 50. 

119. ἐν πύλει ἀκροτώτῃ ἆᾱ. 1. 8π{ 
ἀεν Ἠῦμε ἀει Βπχσ: 7α Ύ 59, 

118 ---980. Ζψοίος Ηοπι. --- 8. 
116. σαώσομεν απᾶᾷ δαμώσσοµεν 

1πά. Ἐπτ., πῖοπί Κοπ]. Δον. 
116. ᾽Αχιληϊ δαμάσσοµεν, 

Αἰτα]ήοη π]ε Σ 459. 
1ΤΤ -- 4 206. Η 989. 6 9δ6τ απὰ 

ἵπ ᾱ. Ο4. 

Κοι- 

118. πάτερ ἀργικέραυνεΞξ Τ' 121. 
-- οἷον ἔειπες -- Θϐ 155. Π 49 
απᾶ βοπεΏ, 

1π9- 181 --- ΤΙ 441- 449. 

1895 --- Ί 19 ππᾷ 5οηβῦ. 
1889. 184 -- ϐ 99. 40. 

186. Ὑσ]. ν 146. μηδέ τ ἐρώει Ξ- 
Β 1Τ9. 

196 -- 4 τὸ. Τ' 949. α 49τ. 

18τ --ᾱ Τά. ω 488, Αποὶι Β 167. 
Ἡ 19. «ϱ 191. α 102. 

Υ,. 198-244. ἸΝεϊτετο Βολμ]]- 
4εταηπσ ἆει ετ{οΙσ]οβεηπ Υετ- 
{ο]ρατς. Ζο6ιαβ) Επίκοπεϊάαπρ 
4πτο]ᾗ ια Ίλασς. ΑίπεποθἈβρετ- 
γαάεῦ ἵπ ΓεϊἱρῃποροβῬ) ἄεεία]έ 
Ἠσοχκίονι β1ο] ΑοΠΙ]] παπι Καπιρ{ε 
Ζα 5ἴε]]εῃ. 

188. κλονέων ἔφεπ), πὶθ 4 496. 
Ἰπᾶσπι Ἠϊθγ ο Ετράμ]απσ σα Ἠε]κ- 
ἴονγ παπά Αοβ1]] σατοκκεμτὸ, σπιτὰ 
ἀϊἱεβοβΙ]άεταηρ ἀεβ1Ν ε(ζ]απ{β,πγο]ο]ιθ 
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ὡς δ᾽ ὅτε νεβρὺν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται. 
ὕρσας ἐξ εὐνῆς., διά τ᾽ ἄγκεα καὶ διὰ βήσσας' 190 

τὸν ὃ) εἴ περ τε Λάθησι καταπτήξας ὑπὺ θάµνω, 
ἀλλά τ᾽ ἀνιχνεύων δέει ἔμπεδον, ὄφρα κεν εὕρῃ" 

ὧς Ἕκτωρ οὐ Λῆδε ποδώκεα Πηλεῖωνα. 
ὁσσώκι δ᾽ ὁρμήσειε πυλάων «4αρδανιάων 
ἀντίον ἀίξασθαι. ἐυδμήτους ὑπὸ πύργους. 196 
εἴ πώς οἱ καθύπερΏθεν ἀλάλκοιεν βελέεσσιν. 

τοσσάκι µιν προπάροιθεν ἀποτρέψασκε παραφθὰς 

πρὺς πεδίον. αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ᾽ αὐεί. 
ς λε Ἐν) 2 , 2 / / ΄ ὡς ὃδ' ἐν ὀνείρω οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν' 
2.) 2 / ς [4 2/ 2 

οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὁ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ ὁ διώκειν" 900 
ω 2 ἡ 

ὡς ὁ τὸν οὐ δύνατο µάρψαι ποσὶν οὐδ᾽ ὃς ἀλύξαι. 

ἄπτοἩ ἆἀῑοδ αὐδολ]ε[βεπάεπ Ύθυςε 
166 Ε. νσ]. 908 Ό]ς σατ Ιείζίεν Ἐπί- 
βοπεϊάπηπσ μρεἠμτό εομῖεη, πος]Ἡ 
εἴππια] νοηπ πθιθπι ΒΠΙσΘΠΟΠΙΠΙΘΗ: 
ἀ16 πι {ο]σοπάεη ἀαγσεκίε]]ίοη υγ]θ- 
ἀετλο]ζεπ Υεγεασίε Ηεζίοτε εεἶπεπι 
Ὑετίο]σειτ ε1εἩἈ σα οπίσίιε]Ἰεη {α]]οπ 
ἀ4αλεχ ποπ εἶπτα, Ιηπετ]α]ο. εἶπθἙ 
Ῥοτεῖῖς Ὀεσοππθπει νιετίθη Ὁ πι]αα{ς 
ππα. ο Βίαᾶαί, βοπάετη ρελότεῃ 
πΟςἩ ἆεπ ἀτεῖ ετείεν Ὀτακτείκα- 
6εη απ. 

191. τόν ἀ4ετ Κοπ]απΚκέίοη εἴ πέρ 
τε νοταπσεβίε]]{, απι ἀῑε Βεζῖεμαπα 
απ{ κύων καἴατκ Ἠετνοισαπεῦεῃ, 
νε]οῃει ατιοη ἴπι {ο]σεπάθῃ Καολ- 
βαπο 195 ΘδαὈ]εκὸ 160. -- εὔἴ πέρ 
τε -- ἀλλά τε: σα 4 82. 

199. ἀνιχνεύων παν Πἶ6Χ. --- θέει 
ἔμπεδον ἨΨ]ο Ν 141. ν 86. 

199. οὐ Λῆθε --- Πηλεΐωνα ἆ. 1 
ετ Κοηππίε 8Ι6Ώ ἆεηπ Απσεπ ἆθς Ῥε- 
Ἱάετῃ ποπ οπίεπεη, νυοπαξς 21- 
πᾶσλβί 1πιαἱ]σειπείπεπ ἆθτ Υ εγσ]εΙσ] 
αἩ{ ἀἷε ΒιεπαίΙοη αησεγεπἀεί συνϊτά. 
Ώιο Ῥοδεοπάθτε Αα άμταπα {ο]σί 
194---198. 

194. Ἐγείει Ἠσοπιϊβίίο]μ -- ὦ 96ὔὅ, 
Ζνγεϊίθθ -- 415. Ε Τ89. πυλάων 
Φαρδανιάων, βοπεί ἆῑβ βΚΙδο]ιθ 
Εεπαπηί, αὈλᾶησίσ νοηπ ἀντίον 
ἀίξασθαι. Ὀυτίσεῃε σεϊσί ἀῑο Βέε]]ο, 
ἀα[5 ἀετ Έαλχννεςσ (146), αι ἄ οι 
4ἱο Ἠε]άεῃ Ἰαπΐέεπ, 1π οἴπίαου Επί- 
{ετππηρ νου ἆετ Μαπετ εἶοἨ πι 

4ϊε Βίαάῦ Ἠεταπι 21επεπᾶ σεἀαολε 
ντα. 

196. ἐνδ. ὑπὸ πύργους νβ]. 154. 
11 τοῦ, ππίενχ ἆᾱ. 1. ἵπ 4επ Βεπαία 
4ετ Μαπαςετ. Ὅψδει ἀ4επ Ῥιατα] σα 
Ἡ 9858. 

196. εἴ πως ταῖς Ορίζαν Ὑαπεςῇ- 
εαΐσ απς ἆθτ θ6εθιε ΗθΚίοτα. 

19Τ. προπώροιθεν ἔεπιροτα]: νοχ- 
Ἀ6χ, εις Ηοεκίος 5εἶπε Αδιοβί απδ- 
{ήἨτεη Κοπηίΐε: να]. 4 Τ84. --- ἄπο- 
τρέψασπε: νο]. 16. 

198. ποτὶ πτόλιος νοπ ἆαετβδίααᾶς 
Ἠατ ἆᾱ. 1. απ ἀει Βίαάζεεϊζε, τρ]. 
ΑΚ 428. 

199. Ώετ πεπθ Ὑετρ]αεῖοῃ 5ε]ε[δῦ 
σεσεηβᾶ(σ]οὮ απ ἆθπ νοτπεισεµει- 
4εη απ: ἄθεπι νεγσαβ]σπεπ Βεπηβ]πε 
Ἠεχκίοις βἴοἩἈ ἆθπι Ρε]άενπ σα επῖ- 
71εΠεη ντα Ἠϊετ ἆάβ γετσεβ]ῖομε 
Ῥεπιῆπειπ Α ολ]! Ίεπεῃ εἰπζαπο]θῃ 
εη{σεσεησεκίε]]{. Ιπάθς πηγα ἆατ 
Ὑετρ]εῖεα Ἱηπ 900 ἵπ ἆ4ετ Ατὸ ετ- 
νγοϊξετε, ἀαῑξ απε] ἀῑο Κεμτεαῖξο, 
ας Ὀπνετπιόσεηπ Ἠε]κίοτ βδἴπθπι 
γεοτίο]σετ σα οΠπίτΙηπεΣ, ΠΙηζασθ- 
ΠΟΠΊΠΙΕΠ ντ. --- δύναται ταῖς ππ- 
Ὀορϊπιπηίεπα Βα]ε]κί (τὶς), πΠο Ν 
28Ί. υ 88. -- διώκειν Ἠϊει, πο 900, 
1π ἀ4ετ ϱοπςί 6ί Ηοπιθι π]ολί π8ο]- 
ψιθίδρατεη Βοάεπίπησ οἴπ]λο]θῃ. -- 
ει. Ὑειρῃ. Δεη. ΧΙ, 908 Β. 

900. ὁ τόν ἆαθι ἆθπ., ἆει 6ἶπθ 
ἆ6ηπ αΠάθτη, 

201. µάρψαι ποσίν, πο ὢ 664. 
-- ὃς ἀεπιοπείταδιν: 416β6Υ, 



29. ΙΛΙΑΔΟΣ Χ. τσ 

πῶς δέ κεν Ἕκτωρ κῆρας ὑπεξέφυγεν Θανάτοιο. 
εὐ µή οἳ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ᾽ ᾽άπόλλων 
2 / ο, ρ 2 - / / .” 

ἐγγύθδεν, ὃς οὗ ἐπῶρσε µενος Λαιψηρά τε γοῦνα, 

Λαοῖσιν ὃδ᾽ ἀνένευε καρήατι δῖος ᾽άχιλλεύς, 
ἔα ἱέμεναι ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα, οὐδ᾽ 

2056 

μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι. 
2λΛ΄- ο δ λ / ἐπὶ 1 κ) / ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο, 

λ 4. λ / λ ο Σ.Β. /{ καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα, 
ἐν ὃδ) ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος Δανάτοιο. 210 

τὴν μὲν ᾽Αχιλλῆος, τὴν ὃδ᾽ Ἕκτορος ἱπποδάμοιο. 
ἕλκε δὲ µέσσα Λλαβών' ῥέπε δ᾽ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ. 
ὤχετο ὃ᾽ εἰς ᾽ίδαο, Λίπεν δέ ἓ Φοῖβος Απόλλων. 

2 [κό 

Πηλεῖωνα ὃ 

ἀγχοῦ ὃ) ἱδταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

ἴκανε θεά, γλαυκῶπις ᾽άθήνη, 

216 

υνῦν δὴ νῶί γ᾿ ἔολπα, διίφιλε φαίδιμ᾿ ᾽άχιλλεῦ. 
οἴσεσθαι μέγα κῦδος ᾽4χαιοῖσι προτὶ νῆας. 

909. πῶς δέ κεν --- ὑπεξέφυγεν, 
π]ομὲ ἄροτπατρί, βοπάθιη πα 8 
Ζα ἀ4ετι σεσεηπᾶχῆρεη Ζαεηραηκίθ. 
εάαπ]κε: Ηε]κίοτ υγῆτάε αὖετ ομπο 
ἄεπ Βοαϊείαπᾶ Αρο]]ος ππᾶᾷ 4αβδ τοπ 
Αολι]] ἆαπ Ῥείπεη οτεοῖ]ζο Ὑοετροῦ, 
πῖομ{ απ Πε] ζουν Ζα 5οΏΙθίβθη, 86ΠΟΠ 
Ἰάπσαῦ βδίηεπι «πθσπετ 6γ]οσεη βαἴη, 
Τπάςς εἶπά ἆῑδ 1π 1Ἠγει ππσεβοΏ]ο]- 
ἴθη Ἐαβεπησ βοἨπγετ γοταάπά]]επεπ 
Ύσιβο 202---304, ππε]επαο αππα{ζε]- 
Ῥατ τοι ἀετ Ἐπίεοπείάπηπσ πβο]ι- 
ἰχᾶρ]ῖοι γοπ οἴπεπι ἀαεπι Ηεκίου 
σε]εἰβίείεη Βεϊείαπάο ΑΡρο]]οβ τεᾶεΗ, 
γοη ἆαεπι ἀἱο σαη7θ νοτμεγσε]μεπάθ 
Ἐπσᾶμ]απς π]ολίς Ἱπεῖ[ς, εοπῖθ θε 
{ο]σεπάςπ 206-201 πιῖΏ ὙΓα]ιτεολεῖη- 
Πο]]κεῖς αἱς εἶπ ερᾶζετογ Ζαραΐᾳ απ- 
ΖΠ88Ἠ8Π. -- κῆρας ὑπεξέφυγεν: 
νο]. Ε 22. Π 68τ. 

905. πύματόν τε καὶ ὕστατον 
ᾱ. 1. ζᾳπι αλθτ]είσύεππια]ο, το]. ὃ 
686. υ 15. 116. --- ἤντετο ἸππρογΕ, 
ψθ ἀνένευε ιπᾶά ἕἔα 2068, τοη 
4ετ Ὥααετ πᾶ]Ἠτοπᾶ ἆθ σαηζεπ 
ὙΓαὐζ]ααές: σαχ ῬΒεϊΐζε σθρίαῃπ- 
4επ πᾶτία, 

204. ὃς Ῥὶβ γοῦνα -- ΎΥ 98, 
207. Ὑσ]ι. Κ 868. ὁ δέ ᾱ. 1. ετ 

βε]ραί, Αολτ]1. 
3208. Ετείες Ἠοπι.--- Ε 458. ΙΠΤο05. 

Τ86. Ύ 44Τ. τὸ τέταρτον, να]. 166, 
Ἠοππθτβ ΤΗα8. ΤΙ. 4. 

91ο Ῥείπ τ]Ιετίεη Ὁπι]ααξ απι ἆῑθ 
Βίαάΐ, ἄετ αῦΏετ πῖοπίῦ πιοἩγ το]]- 
επἀεί πιτα: τρ]. 951. 

209-515 5 ϐ ϐ69--τ9, νο ἀῑε 
Ἐ]κ]άτααα ζα γουα]οἱο]λοι. 16, 

218. ὤχετο: Ῥαῦ]. Ἔκτορος αἴσι- 
μον ἦμαρ, ποτπηΐεγ ἆας ἄθπ Τοάςθε- 
ἴασ Ῥεζεϊοππεπάο Τιο νοτρίαπἆση 
166: Β8ΏΙ Ζατα Ἠαάες ἨΙπα0, 
τει. Θ π8, αἳ μὲν Αχαιῶν πῆρες 
ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ ἐξέσθην, 
Τρώων δὲ πρὸς οὔρανὸν εὐρὺν 
ἄερθεν. -- Λίπεν δὲ μτὲ.: ἀῑε ππ- 
πα ε]ραχε Έο]ἱσο ἆἄετ αν σεσε- 
Ῥαεπεπ Επίδομεϊίάαπςσ, ἄα ἀετ ἆσθπι 
γειμᾶησηίς Ὑετία]]επο ο σὂ(ῖ- 
Ἰομεπ Βεϊείαπάθε πΙοΠί ππθᾳτ οἵ- 
{τεπεη ἆαχΕ ἹἸπάθε π]γά ἆοτ Ύετβ 
πι ΖΠ58ΠΙΠΙΘΠΠΕἨΠσΘ ταῖς 209--.904 
πβοΠλτάσ]]οἩ 6ἴπσθβοποῦθη 8611. 

914. Αθήνη, πε]ομο 18τ ααξ ἆαβ 
Βοπ]ασ]{{ε]ά ΠεταβσθεκοπΙπιθη σαχ, 

915 -- Σ 169 απά εοπεί. 
916. νῦν δή 1εῦσόὸ ηάπΠΙΕΗΣ, 

Ῥεζοπί ἴπ ἆθεπι ἄεάαπκεη απ Ζαπρ 
Ἐπίεοπειάαηπσ ταπά ΑΡο1ο8 Ύγες- 
σαησ. -- νῶι ἆπτο]ι γέ Ῥείοηπί, πχ 
Ῥαϊάεπ ΖΠΒΒΠΙΠΙΕΗ. 

917. οἴσεσθαι: ἆπε Μεά. σοευπγῦῃ- 
ο]. γοπι Ώαγοπίπασεπ 4ε; Καταρί- 
Ῥτεῖςε, ἆαλετ μ1οΥ 1η γετοιπάππα 
τηῦ ᾽Αχαιοῖσι προτὶ νῆας Ῥεῖ µέγα 

2 
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Ἕκτορα δῃώσαντε μάχης ἅτόν περ ἐόντα. 
οὔ οὗ νῦν ἔτι γ᾿ ἔστι πεφυγµένον ἄμμε γενέσθαι, 

οὐδ) εἴ κεν µάλα πολλὰ πάθοι ἑκάεργος ᾽Απόλλων 990 

προπροκυλινδόµενος πατρὸς «4ιὸς αἰγιόχοιο. 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι καὶ ἄμπνυε, τόνδε δ᾽ ἐγώ τοι 
οἰχομένη πεπιθήσω ἐναντίβιον µαχέσασθαι.« 

ὧς φάτ᾽ ᾽αδηναίη, ὁ δ ἐπείθετο. χαῖρε δὲ θυμῶ. 
στῆ ὃδ) ἄρ)᾽ ἐπὶ µελίης χαλκογλώχινος ἐρεισθείς. 926 

ἡ δ᾽ ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο ὃδ᾽ Ἕκτορα δῖον 
ἄπιφόβω ἐικυῖα δέµας καὶ ἀτειρέα φωνήν΄ 
ἀγχοῦ ὃ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

ἠθεῖ”. ἦ µόλα δή σε βιάζεται ὠκὺς ᾽άχιλλεύς, 
ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκων' 290 

ἀλλ’ ἄγε δὴ στέωµεν καὶ ἀλεξώμεσθα µένοντες.« 

τὴν ὃδ) αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ' 
»«ηίφοβ᾽. ἤἦ μέν µοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσθα 

τω ξι ς / 3 ΔΝ / / ω 

γνωτῶν. οὓς Εκάβη ἠδὲ Πρίαμος τέκε παῖδας" 

νῦν ὃδ᾽ ἔτι καὶ μᾶλλον νοέω φρεσὶ τιµήσασθαι, 256 

ὃς ἔτλης ἐμεῦ εἴνεκ). ἐπεὶ ἴδες ὀφθαλμοῖσιν, 
τείχεος ἐξελθεῖν. ἄλλοι δ᾽ ἔντοσθε µένουσιν.« 

πῦδος Ὀεβοπάςιβ απ ἀἷο ἸλαΠεπ 
Ἠεχκίοις σεἀας]Πί 166: νσ]. 246 ἔναρα 
βροτόεντα φέρηται νῆας ἔπι γΛα- 
φυράς. : ν α 

918. µώχης ατον: Βοηεῦ ἄτος πο: 
λέμοιο. 

919, οὐ πῃν Νασπάτασ]ς νοταη- 
σεβ{ε]]{. Αβγηᾶείοη ἀ4ε5 ΑΠεκίς. 
Ἠιθγ ΙΑ πασοι Υοταπγηξ ἆειτ ἨΝε- 
σαΐϊοη ἆῑε Ζεβεεπιππππσ οὐ -- 
νῦν ἔτι ἀπτοιἈ γέ Ὀείοπί, πε 216 
ἀατοιἈ ἀἱο Ὑοταπείε]πησ: Ιεσῦ 
1οάεπία]]ς π]ολί πιθεΏχ. --- πε- 
φυγμένον πα Αοο. ἄμμε ψίε 7 
488. ι 4ὔὔ, πζ γενέσθαι: Κτ. Ρἱ. 
56, 1--8, 6. 

220. οὐδ᾽ εἴ κεν φε]βῦ π]ο]λ ϐ 
Γα]159 εἶνα. -- πολλὰ πάθοι ᾱ. Ἱ. 
βἴο] 5εἩτ αὐπιζμία. 

991. προπροκυλινδόµενος -- ϱ ὄ26, 
8Ώεχ Ἠϊ6χ Ἰπ ἆθπι ΒΙΠΠ6; βἶοὮ ἨΙῃ 
παπά ἨΠοχψᾶ]σεπά σα 4επ ΕΜ[δεη ἆ6β 
Ζειβ, οἱ ΒΙ9επᾷοτ. 

925. στῆδι Ὀ]αιῦο βἴο]σθη. -- 
ἄμπννε πας Ἠϊθι, Ἱπιρεταί. θ6ἶπθι 
Ἀοτ. ΠΠ Ακ. πας κανε υ. ὙΕ- 

τοπά ἆαι Αοτ. Π Μθά. ἄμπνυτο 
Ίαησε8 υ Παζ. 

938. ἐναντίβιον µαχέσασθαι - 
Θ 108. 256. 

254 Ξ ω 645. 

99ὔ. χαλκογλώχιν παν Ἠ1εσ. 
20π. δέµας Ώὶ5 φωνήν -Ξ- Ν 4ὔ. 

Ῥ ὅ5ὅ6δ. 

299. Ὑαι. Ζ ὅ18 απᾶ µ 991. βιά- 
ζεται 5εὐ2ὗ ατς Ζτ. 

2990 - 1π5. 
291 -- 9889. . 
2582 -- 7 440. ἩΗ 255. 280. 

994. γνωτῶν Βτῆςετ, ἀπτοι 4επ 
{ο]σεπάεπ Ἠε]αἰϊνεαία ρεπαπεν 8ἱ8 
Ἰθ1Ὀ]σο]ο Ἠνγᾶάοχ Ῥοσεϊσ]πεῦ. --- παῖ- 
δας αἱς Βδμπ6ϱ. 

236. τιµήσασθαι Ιπῖ. Δοχ. ΠΒΟΠ 
νοέω, ΝΙθ 6 561, Ζα ΙΤ 98, ποσα 
4αδ Ο)]ε]έ σέ τα ἀθπκει, ποταιξ 
ὥς 2586 βἱοεἈ Ὀδμίε]ιῦ. 

206. 3πεῖίον Ἠεπι. «- β 166. 
η 414. 1 616. ψ 92. ὃς αἱ 1.Ἴπρε, 
ψῖθ ϱ 1ὔ4. --- ἴδες πᾶπι]οἩ μέ απβ 
ἐμεῦ, πιο] ἵπ πηοῖπον Βοεάτβηρπ]α. 
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τὸν δ᾽ αὖτε προδέειπε Θεώ, γλαυκῶπις ᾽αθήνη: 
υἠθεῖ᾽, ἦ μὲν πολλὰ πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ 
Λίσσονθ᾽ ἑξείης γουνούμενοι, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖρον. 240 
αὖθι µένειν' τοῖον γὰρ ὑποτρομέουσιν ἅπαντες' 

ἀλλ᾽ ἐμὸς ἔνδοθι θυμὺς ἐτείρετο πένθεῖ Λυγρῦ. 
νῦν ὃδ᾽ ἰδὺς μεμαῶτε µαχώμεθα., μηδέ τι δούρων 

ἔστω φειδωλΛλή. ἵνα εἴδομεν. ἤ κεν ᾽άχιλλεὺς 

νῶι κατακτείνας ἔναρα βροτόεντα φέρηται 246 

νῆας ἔπι γλαφυράς, ἦ κεν σῷ δουρὶ δαµήῃ.« 

ὧς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ᾽ ᾽άθήνη. 
οἳ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὺν ἦδαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

τὸν πρότερος προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἔκτωρ᾽ 
μοῦ σ᾽ ἔτι, Πηλέος υἱέ, φοβήσοµαι, ὡς τὸ πώρος περ ή32ὔ00 

τρὶς περὶ ἄστυ µέγα Πριάμου δίον οὐδέ ποτ ἔτλην 
μεῖναι ἐπερχόμενον' νῦν αὐτέ µε θυμὸς ἀνῆκεν 

στήµεναι ἀντία σεῖο' ἕλοιμί κεν ἤ κεν ἁλοίην. 

ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο θεοὺς ἐπιδώμεθα: τοὶ γὰρ ἄριστοι 

940. Λίσσονθ’ --- ἐλλίσσοντο, παῖε 
γουνούµενοι, πε Ο 660. 

941. τοῖον αἀνειρίε]]: ἆειν Ατῦὸ, 
1π 46: ΠἨϊαν ϱο πα Πατ, νρ]. γ 
496. ν 116. ὦ 62. -- ὑποτρομέου- 
σιν: αἱδ Ετάροβίδοη ἀεαζεῦ Ἰεῖεο 
αυξ ΑοΠΙ] αἱ ἆεπ Ὀτπεῦεγ ἆθθ 
Βομτεσ]κεηβ. : 

2492. ἐτείρετο πέἐνθεῖ Λυγρῶ, πε 
ποςς β Το, 

945. ἰθὺς μεμαῶτε: Τα ϐ 118. 
244. φειδωλή πατ Ἠϊε6χ, παῖῦ ἔστω 

Ὀπιεομτείραπς {ᾶγ ἆαδ Ραβεῖν: 7α 
Ἡ 409. 

245. Ὑρι. Ρ 506 υπά ϐ 654, 
241. καί ΑποΏ ηΒεἩ ἄθπι Ρατίι- 

οἳρ ὈῬεσειοππεί, ἆαία ἀῑο {ο]σεπᾶς 
Ἡαπά]αππο (ἠγήσατο) ἀεν γοτῃει- 
δεπεπάεη ϱεπΏερταοϊ: ππίαθ αἷθ 1η 
πας Πδβίσεη Ὑοτύεη Ῥεζμοτία, 8ο 
Γή]Ἠγίο εἰε ἀῑεξο Αγσ]αέ απο] λαῦ- 
ςΏο]π]]οὮ απβ, Ιπᾶθπι βἴθ 1Ἠπι νοταη- 
βοΏτϊθθ: σα Κ 924. 

Ὕ. 948-212. Ἠεκίοι αοπί 
ΑοΏ1]] νετρεῦ]1οἳ ζα ΘΙπ6Πι 
γοατίτασθ πθρεπ Ἀοποπππρ 
ει Τιείοπο ἆθρβ Βεβίερίθη σα 
ῬδβήΙπιπιθη, 

9491.-- 7 191 8 Υ 1π61. Φ 148 48. 

248. Ὑροι. σα Τ' 15. 
249. Ὑσ]. τα Ε 682. 
250. φοβεῖσθαι πο Αοοιβαᾖῖν- 

οὐ]εκό πασ Π16γ. 
901. δίον ἵπ ἀθτ Βεάειίαησ Ε]1ο] 

ΏἩΣ Ἠ16Υ. 
253. Ἠπαίθρ Ηεπα]β]οἩ -- 4 ὅδδῦ. 

ϐ 556, νρι. Μ 196. -- νῦν αὖτε 
16ἱσῦό ἀαρεσεπ {[λμτίι ἆεπ {θ- 
ἆαπ]κεη Ζα 250 πατῆο]. 

258. ἕλοιμί εν, κβε]υεβᾶπαίσογ 
φαΐ Ίπι ΡοῦεπθΙβ]ϊ: πιὂρ]οἩ, ἀαία 
10 ἀῑολ 6τἶεσε, ἄᾶσερεη ἤ κεν 
απάστηζα]]1ς πι Κοππεββῖτεπι 
ΟΡρίαΔῖν ἁλοίην: πιᾶς 1ο] οι]Ιθρεῃ: 
σα Ρ 506. Σ 908. Ῥεϊ]ᾷε Βᾶΐπο επῖ- 
ψ]οκε]π Εῆχ ἆθπ ἀἁπτοἨ νῦν Ὦϊβ σεῖο 
Ῥεσεϊιομπείεη Ἠπύβομ]α{5 4ῑς Ώθσ]ε- 
ἰεπάο ΒΩΠΙΠΙΠΠσ: Ἠοθἰομθς απο ἆθν 
Ἐτ{ο]ς βοεἴπ πηῦσο. 

254, ἆλλ᾽ ἄγε δεῦρο (-- δεῦρ᾽ ἴθι), 
πη]ῦ ΘΑΥΠάΘΙΙΒΟΝ αΠΦΕΒΟΠΙΟΒΕΕΠΘΙΙ 
Κοπ]απ]κῖν ἆοτ Αποιάεταηπς ἐπι- 
δώμεθα ψῖο Κ9οἹ. Ρ 120. Φ 485. 
-- ἐπιδώμεθα: πὶ πο]]εη ἀῑθ (αὔ[- 
ἴεν ππ8 σεσεηβεῖᾷσ ἆαζα 6ερεπ, 
πγοῦαῖ ΗεΚ{οΥ 1πι Βίππθ Παῦ: Ζα ἆθπι 
σα πολΠε[βοπᾶθα Ὑετίαρε (ὦρμο- 
νιάων 25ὔ) 4.1. ντ γο]]επ πη8β σεσεή- 
ο]θῖσ ἆῑε ἀδ[ΐει, Ιπάθπι πχ βἱθ Άπ- 

9 Ἔ 
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µάρτυροι ἔσσονται καὶ ἐπίσκοποι ἁρμονιάων. 256 

οὐ γὰρ ἐγώ σ᾽ ἔκπαγλον ἀεικιῶ. αἲ κεν ἐμοὶ Ζεὺς 
δώῃ καμµονίην. σὴν δὲ ψυχὴν ἀφέλωμαι' 
ἀλλ) ἐπεὶ ἄρ κέ σε συλήσω κλυτὰ τεύχε’. ᾽Αχιλλεῦ. 
νεκρὸν ᾽άχαιοῖσιν δώσω πάλιν’ ὡς δὲ σὺ ῥέξειν. 

2 ος τὸν ὃδ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽άχιλλεύς: 260 
»"Έκτορ. µή µοι, ἄλαστε,. συνημοσύνας ἀγόρευε. 

ὡς οὖκ ἔστι Λλέουσι καὶ ἀνδράσιν ὄρκια πιστά. 
2 ο / μα, ς / Δ 2/ οὐδὲ Λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα Θυμὸν ἔχουσιν. 

ἀλλὰ κακὰ φρονέουσι διαμπερὲς ἀλλήλοισιν, 
-ά 2 2Η 2 2νν Δ Δ / 2/ ον ὡς οὐκ ἔστ ἐμὲ καὶ σὲ φιλήµεναι, οὔτε τι νῶιν 26056 

ὕρκια ἔσσονται πρίν γ᾿ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα 

αἵματος ἆσαι ᾿ἄρηα ταλαύρινον πολεµιστήν. 

παντοίης ἀρετῆς µιμνήσκεο' νῦν σε µάλα χρὴ 

αἰχμητήν τ᾽ ἔμεναι καὶ Δαρσαλέον πολεμιστήν. 
οὔ τοι ἔτ ἔσθ᾽ ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς ᾽αθήνη 

τάζεη, αἱ Ζεασεπ απά Βὔχρειπ ἁαξᾶν 
αίθ]]εη, ἀαί[ς ιτ ἄεπ νεταρτεάείεη 
γετίταςρ Ἠα]ζεπ πο]]επ: τρ]. ἐπι- 
μάρτυρος Ζεᾳσε ἆαθεῖ (Η Τθ) 
απᾶ ἐπίσποποι 256. --- Ζα ἆεπι Του- 
εοπ]ασ 5ε]Ὀεῦ νσΙ. Η Τθ ἤ. 

906. ἁρμονιάων, ἵπ ἀ4ει Πας πα 
Ἠ]6χ, -- συνηµοσύναι 3961. 

206. ἐγώ ππά ἐμοί πἰπᾶ Ὀείοπί 
ταῖς Βοαζ]επππσ απ ἆαξ 269 {ο]σεπάε 
ὡς δὲ σὺ ῥέξειν. -- ἔκπαγλον ἄΌεχ 
σαερᾶλτν: αοεποῃ ἆῑε ΑΡπαῄππε ἆεχ 
γαβειη κ οδἵη ἀεικίζειν,. ἀῑε 
βοἩ]πηπαείε ΜΙ[Επαπά]ατς ἃθερ ΠεἶςΠ- 
ΏΘΙΗς ΆΏθτ 186, Ὑγ6πη 46γεε]θο Ηταπ- 
ἄθεπ απᾷ ἀθΐετη ρτεῖερεροβρεη τά. 

20ὐπ. δώῃ παμμονίην -- Ὢ 661. 
παμµονίη πι απ ἆ1θεεῃ Ῥεϊάεπ 
Ῥίθ]]οηπ, ἆαντ ἆπτοι απογβδομδίετ- 
Ἠσ]μεβ Ῥαπάλμα]δεη ΘΙΥΠΏΡΕΠΘ 9166. 
-- σὴν δὲ ψυχὴν ἀφέλωμαι, γρ]. 
Υ 219. ϱ) 64. 

968. ἐπεὶ ἄρ κε: νδι. Ῥ 6ὔ8. ἄρ 
4ει νοτπεισεπεπάεπ Υοταιβρείσαπρ 
4ες βί6σ6β επίβρτεοπεπά, 4θπἨΠ. 

260 Ξ- 4 148. Χ 944. ο 6ὔ9. 

261. ἄλαστε πηπνοτροε[β]Ιοπον, ἆθπαι 
1ο] π]θ ΥΕΥΡΡΒΒΘΗ ΚΑΠΗ, Υγ88 6Υ ΠΙΙΥ 
ρεῖμαη: ονῖρ νοτ]λα/[β{θτ. --- 
συνηµοσύνας πια Ἠϊεχ, ἆοολ νρ]. 

2τ0 

ΛΝ 881 συνώμµεθα. -- ἀγόρευε Ιπαρετ. 
Ῥνᾶρ.: τεάςθ παἴίετ τοή. 

9609. ὡς οὖκ ἔστι απᾶ ὡς οὖν 
ἔστι 266: 5ο ποηῖσ αἱ πιὂρ]οὮ 16 
-- 6Ώεπεο πεηῖσ 160 65 πιδσ]1ο]. 

969. ὁμόφρονα παχ Ἠ16Υ. 
960ὔ. φιλήµεναι Ἰϊεῦςας ϐϱχ- 

πΥΘΙΡΕἩ: 8ο. ἀλλήλω: Ἐν. Ῥι. 60, 
τ, 1. --- οὔτε, αἱ οὉ νου νογημοτεῖπ 
εἶπο ΖπεϊτεῖΊπησ πηῖξ οὔτε εἴπσο- 
Ἰαιεῦ πᾶχα, πθι 14Τ. 1 4889. Ὠϊεβο 
2νιοϊίοϊ]απσ επ[αρτῖομξ αὖετ βας]ι- 
ελ ἆθπ Ζ1αῖ ἀΠεάετηπ ἀες Ὑοτάετ- 
βαἴζεβ 262-964, παν 1π ππισθΚΘΗΤ- 
ἴεχ Εο]ρο. 

966. πρίν Ὀῖδ πολεμιστήν -- Ε 
2598. 289. (Υ τθ.) Βίπη: ΖπΙβοπεη 
ΆἩς Καπη πας οἵπ Καπιρί, ἵηπ νε]- 
οιαπι ἆθγ οἵπο Γ4]15, Ετιοάθη 5οπαθη, 
ᾱ. Ἡ. ες 1 Ζψήβεπεη απο ἄρθχ- 
πααρί Καπ γετίας πιδρ]σῃ. 

968 Ε. παντοίης ἀρετῆς, να]. ο 
049. σ 206, νοι Κπιεροτίβεπετ Τϊο]ι- 
Πσ]καῖς, ἀθτοηῃ γεγβομ]εάσπο Βε1ζθπ 
Ἠεχκίοι «ο]ρεί Η 9581 Π. «ολι]άετί. ---- 
Ἠ]ον ππᾶ ἵπ ἆαπ 2ναῖ [οἰσεπάςι 
Βαΐσθπ Αργηάεία ἆον Ἰοίάεπβο]ια[ί- 
Ἠσπει Ἠεάο. --- νῦν Βἱβ πολεμιστήν 
κ ΠΠ 495 Ε Ε 602. 

9Τ0. ὑπάλυξις, Ψὶθ πουἩ ψ 287. 
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/ ακίνν αν με . Ἱς ερ , 
ἔγχει ἐμῶ δαμάᾳ’ νῦν δ' ἁθρόα πάντ΄ ἀποτίσεις, 

/ ω ρ η) 2 3 .. / κήδε᾽ ἐμῶν ἑτάρων., οὓς ἔκτανες ἔγχεῖ Βύων." 

ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προῖει δολιχόσκιον ἔγχος" 
τν τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο φαίδιµος Ἕκτωρ' 

ἔζετο γὰρ προϊδών, τὸ δ᾽ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος. 2τ6 

ἐν γαίη ὃδ᾽ ἐπάγη' ἀνὰ δ᾽ ἥρπασε Παλλὰς ᾽αθήνη, 
ἂψ δ᾽ ᾽χιλῆι δίδου, Λλάθε ὃδ᾽ Ἕκτορα ποιμένα Λαῶν. 
Ἔκτωρ δὲ προσέειπεν ἀμύμονα Πηλείωνα" 

ἤμβροτες, οὐδ᾽ ἄρα πώ τι, θεοῖς ἐπιείκελ' ᾽Αχιλλεῦ. 
ἐκ «4ιὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν µόρον' ἦ τοι ἔφηής γε" 2580 

ἀλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίκλοπος ἔπλεο μύθων. 

ὄφρα σ᾿ ὑποδείσας µένεος ἀλκῆς τε Λλάθωμαι. 
οὐ μέν µοι φεύγοντι μεταφρένω ἐν δόρυ πήξεις. 

ἀλλ᾽ ἰθὺς μεμαῶτι διὰ στήθεσφιν ἔλασσον, 

2Τ1 {. δαµάᾳ Επ. --- νῦν Ρἱ8 Μπο- 
τίσεις -- α 48. ἁθρόα πάντα 31165 
αα{ξ οἶππια], πᾶπαν ετ]κ]άτὸ ἆπτοῖι 
πήδεα ἆᾱ. 1. τηθίηθ ΒΟΊΠΙΘΙΖΕΏ, πα]ῦ 
ἀθπι οὐ]εκίῖγεη ἀεπεῦῖν ετάρων, 
νγοθθί 6χ Ὀεεοπάετβ απ Ῥαΐτοκ]ος 
ἀθπκί: το]. Σ 8. -- κήδε᾽ ἐμῶν 
ἑτάρων -- 1 985. ἔγχεῖ θύων: νο]. 
ᾱ 180. 

Υ. 2189 -- 999. ΑοΠ1]] ετ]εσῦῖ 
Ἡοχκίοιτ παππίεντ Αίἰπθπθ6ςβ Βοῖ- 
δίαπά4ο, 

215. Ὑσι. 7α Τ' 965. 
214. Ὑσ]. τα Ν 184. 
2Τ5. ἔζετο ἀᾱ. Ἱ. 6ἵ Ἠοοκίε πΙθᾷογ. 

-- τό Ὁϊς ἔγχος -- Ν 408. 
916. Ἐτείος Ηεπιϊςβςσ] -- Κδτ4. 
9ΤΤ. δίδου, λάθε δέ Ῥαταίασε -- 

διδοὺς Λλάθε, πο χ 1Τ9. ι 981. 

219. ἤμβροτες, Ακτή 4εχ Ετειᾶο 
πο Ε 981. -- οὐδ) ἄὄρα πώ τι ππᾶᾷ 
1η είπεν Ἰείξθ αἶ5ο Ἰτσοπά, απἆᾷ 
Κοίπεβπθσς 81Αο, ῥοἴσθυιᾶ 818 
ἄεπι Έτίοἰσ 465 Ὑγατίθς. --- θεοῖς 
ἐπιείκελ᾽ 4. --- Ι 485. 494. 90. 
4 486. ὦ 96. 

980. ἐν ιός, νειπα]τε]δί εἶπατ 
σὔ0ε]οπει ΟΠεπΌαταπο (ὀμφή), πε]- 
οπου Ἰαμτηαθις σαἰκοππεπ ήττας, 
να] Ζ6ας ἀαξ Ῥομῖε]κα] ἆαι Ῥζετῃ- 
Ἠεπαεη Ἱρηπῖ. --- ἦ τοι ἔφης ΥΕ, Ψῖθ 

ΠΙ 61. 1 450, αἀγοειεαῖν Ζαπι Ὑοι- 
Ἠεισεποεπάεῃ. Ύρ]. 2Τ0. 

981. Ὑσο]. φ 991. τις νοτείλτκή 
πο αιζάαηι ἀρτιεπής (παχ Ἠϊ6χ, νο]. 
ἀρτίπος, ἀρτίφρων), ποσα μύθων 
σεμδτί: εἶτ τεσἈίθχ ὄππσεη- 
πε]ά; ἆασι καὶ ἐπίκλοπος αἱς β{6ι- 
σθιπάθν Ζαβαΐα: εἴἵπ 68Υ τει- 
βομπι1σίςετ, ἆθββεη Βεάθαίαηπσ 
ἀατοἈ ἀεπ [ο]σεπάειπ ΑὈβιοβίβεαϊα 
ετ]ς]ῶγὸ ντ. --- ἔπλ]εο Αογ.: ἅτ 
ειπΙεβδεβῦ ολ. 

282. σ᾿ ὑποδείσας ἆ. Ἱ. εἴπρε- 
βολζο]θετῦ ἀατοῃ ἀθεῖπο ἀτοπεπάθ 
Φρτας]θ, --- µένεος Ρὶ5 1άδωμαι --- 
22665, ἀ4ετ Κοπ]απκ{ῖν ἴπι ΕἸπα]βαίζθ 
Ώ8ΟΠ ΠΙβὔοτίβοπεπι Τεπιραβῖπι Παιρί- 
βαἴζε, πο Β 4. Ι 496. 691. Σ 190. 

288. Ὑσι. Θ οὔ. οὐ μέν: πι]ζ 
«πΙοΏίοη παΏτ]1ο], Ααγπάεῦ. α- 
γετβα{αν.; ἄετ Ἡααρίσεσεηραίζ πω 
γονπεταεμεπάεν 283 Ῥεταλῦ ααξ ἀεπι 
ποβ]εχὔε Ῥαχίο, φεύγοντι, υῖθ 354 
αι ὑθὺς μεμαῶτι. -- µεταφρένω 
Ῥίς πήξεις, πΊε ΓΕ. 40. Θ 96. 9ὔ8. 
4 441. Ο 6ὔ0. ἐν απαβίτορηῖβο] Ζα 
µεταφρένω. 

284. διὰ στήθεσφιν ἔλασσον, πῖθ 
Ἐ 41. Θ9ὔ9. 4448. γ 93, 9ο. δόρυ: 
ἀἱ6βο Αιονάεταπσ εντ 3αβρος 
ἀπτοι ἆἱο 986 απσθβοΠ]οββεηθ Ἐ6δ- 
ἀιπριηπσ Ἅεἶπθ Ἠποβεηζ]σηε ἍΒ6- 
βομτᾶπκαπς. 
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εἴ τοι ἔδωκε Θεός' νῦν αὖτ ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι 286 

χάλκεον΄ ὡς δή µιν σῶ ἐν χροὶ πᾶν κοµίσαιο᾿ 

καί κεν ἐλαφρότερος πόλεμος Τρώεσσι γένοιτο 

σεῖο καταφθιµένοιο" σὺ γάρ ὄφισι πῆμα µέγιστον. 

ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προῖΐει δολιχόσκιον ἔγχος. 
καὶ βάλε ΙΠηλεΐδαο μέσον σάκος. οὐδ᾽ ἀφάμαρτεν' 
τῆλε δ᾽ ἀπεπλάγχθη σάκεος δόρυ. 

290 

χώσατο δ᾽ Ἕκτωρ. 
ὕττι ῥά οἳ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός, 

στῆ δὲ κατηφήσας. οὐδ' ἄλλ᾽ ἔχε µείλινον ἔγχος. 
«ηίφοβον ὃδ᾽ ἐκάλει Λευκάσπιδα μακρὸν ἀύσας' 
2/ / δό / ς δ᾽ 2 / ἵπε 19 5 
Πτεε µιν ὁὀόρυ μακρόν. ὁ οὗ τι οἳ ἐγγυῦὈεν ἠεν. 296 

Ἕκτωρ ὃ᾽ ἔγνω ᾖσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε᾽ 

»ῶ πόποι, ἦ µάλα δή µε Θεοὶ Δανατόνδε κάλεσσαν' 
«πίφοβον γὰρ ἐγώ γ᾿᾽ ἐφάμην ἤρωα παρεῖναι" 

ἀλλ ὁ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ) ἐξαπάώτησεν ᾽άθήνη. 
νῦν δὲ δὴ ἐγγύθδι µοι Θάνατος κακὺς οὐδέ τ᾽ ἄνευθεν, 

2 

500 

οὐδ᾽ ἀλέη' ἦ γάρ δα πάλαι τό γε φίλτερον ἦεν 

Ζηνί τε καὶ «4ιὸς υἷι ἐκηβόλῳω, οἵ µε πάρος γε 

286. νῦν αὔτε ἆᾱ. Ἱ. ΣΖαπᾶσλεῦ, 
οἩο του ἆθπι ΓατοΏθοβτεη ΤΙΘΙΠΕΥ 
Ώτιεί ἀῑο Ἠεάε καἶη Ἰκαππ. --- ἐμόν 
19ῦ Ῥεΐοπῦ. 

986. ὡς δή ΐχαπι, πε 5 101. 
- σῷ ἐν χροΐ --- κοµίσαιο: 7α 
«5 456. 408. 

997. καί κεν --- γένοιτο 180 ἆετ 
ῬραταζακΏκοπε Ἀπεμραί Ζᾳπι νοί- 
Ἠετσεμεπάει Ἠ/απδςμβαῦσ, ἀετ ἄλρτῖ- 
σ6η8 1π σεῖο παταφθιµένοιο ἀεπι 
Τη]α]6 παςἩ ποςμ εἶππιαὶ απ{σε- 
ΏΟΊΠΊΙΙΘΩ γητά. Ζαπι ἀεάδηΚεη νρ]. 
4 585 1. 

989. σι. τα ΙΤ’ 5556. 
990. Ὑσ]. ὦ δ91. 
991. χώσατο Ὀ]8 χειρός --- 5 4060. 

χώσατο: ετ ππτάα Ὀοερδίῦτ2ῦ. 
995. πατηφήσας πηἹθάςθιμρθ- 

κοπ]ασσπ. -- οὐδ᾽ ἀλλ ἔχε -- 
ἔγχος, ἀα εοπεῦ 4ο Ἠε]άει π]οηί 
βθ]έοη Ζπαῖ ἌρθῬιε ΓΠΠτίεῃ, 

994. ἐκάλει Ἰπιροτέ.: Κτ. Ρι. 68, 
ϱ, 9. --- Λευκάσπιδα πας Ἠϊεχ. --- 
μακρὸν ἀὔσας: Ζα 7, 06. 

9960. δόρυ, Ἠε]έπεηπ Ὦο6ἴρμοβοῬ 
ϱο]ρεύ {ή]τία, 

9096. Ὑρ]ι. 4 8988. 6 446. Π 5ο0. 
ἔγνω αβεο]αῖ: Κατι ζαχ Ἐτκεηπύ- 
η18: ἀεπ Τηπα]{ ἀῑεκετ ογρ]εὈί 2084. 

ο0ἵ --- ι 501 (ν 119) ππᾶ Π 698. 
999. ᾽Αθήνη: τα ἆει Ἐτκοεπηίπία, 

ἀα[ς ε5 Αἴλοπο σεπθεεπ, ἆῑδ 1Ἠπ 1π 
4εχ ᾱθεία]ξ ἄεξ ΠΏαῖρποβος σεἰᾶτπεολί 
Ἰπαῦα, Ῥεάατ{άε ϱ5 Κααπι ἀ4ετ Ἀεπ- 
παηπς ἀεγεε]θεπ ἀπτοἩἈ Αα] 2τΤ0. 
Τσι. σα 16. 

800. δή οἑξεπζοαχ. -- ἐγγύθι 
πηΙς ἆθπι πεσανεηπ Ῥατα]]εΠΙκπηαβ 
οὐδέ τ ἄνευθεν: να]. Κ119. Φ 9518. 

801. ἀλέη παχ Ἠ16χ, νρ]. 210 ὑπ- 
ἄλυξις. ---ῥα {ο]σειπά: Ἠε]κίον 216] 
αἩβ ἀεχ εΌεπ σΘψοππεπεηπ Ετκεηπί- 
ηῖςδ, ἆαίς βεῖπ Τοὰ Ὀοενοχδίεμθ, 1π 
Ἰοιάεπβο]λαΕ]]οεπεπι Ὀππιαῦ επ τπ- 
Ῥοτοσμίϊσίεπ Βολ]τ{ς, ἀἆαί[ εεἶπο Ῥἱ8- 
Ἰατίσεη ΒεβολίπετδοβοἩ Ιπσεί ἀεπ- 
βο]ροπ Ώδβομ]οδεεπ Μάθε. --- φίλ- 
τερον, ἀετ Κοπιραταῖν πης Βεζας 
απξ ἀαδ (γᾷπετο επίρορεπσεβείσῖο 
γετμα]ίεη (909) ἀθιδε]ροῃ. 

802. πάρος γε, 6ἶιθ 8ἱ6 ΠΙΘΙΠΘΠ 
Το. ΏδβομΙοββθη. 
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πρόφρονες εἰρύατο" νῦν αὐτέ µε μοῖρα κιχάνει. 

μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην, 

ἀλλὰ µέγα ῥέξας τι καὶ ἐδσομένοισι πυθέσθαι." 806 

ὡς ἄρα φωνήσας εἰρύόσατο φάσγανον ὀξύ, 

τό οἳ ὑπὸ Λλαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρόν τὲ, 

οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ᾽ αἰετὸς ὑψιπετήεις. 
[ως 2 5 / Δ / 2 μα 
ὕς τ) εἶσιν πεδίονδε διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν 
α κοᾷ μι». ο 1 δν - ας 
ἁρπάξων ἢ ἄρν ἀμαλὴν ἡ πτῶκα λαγωόν 810 

ὡς Ἕκτωρ οἴμήησε τινάσόσων φάσγανον ὀξύ. 

ὠρμήθη ὃ᾽ ᾽Αχιλεύς. µένεος ὃ) ἐμπλήσατο θυμὸν 
ἀγρίου, πρόσθεν δὲ σάκος στέρνοιο κάλυψεν 
καλὺν δαιδόλεον, κόρυθι ὃδ᾽ ἐπένευε φαεινῇ 
τετραφάλω' καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι 816 

χούσεαι, ἃς Ἡφαιστος ἴει Λλόφον ἀμφὶ δαμειάς. 

808. νῦν 8 κιχάνει: νβ]. 4956. 
804. Ὑσ]. τα ϐ 612 ππὰ Ο 4Τ6. 

Τα ἀεν Ἐν]κοπηίπηϊς, ἆαί[ς οι ἄεπι Τοᾶς 
π]ο]ζ πΙιΘΏΥ ϱΠίΤΙΠΠΕΠ ΊααἩ, ποτε 
Ηε]ζου επογσῖφοἩ ἆθῃ ἀεάαπ]εη τοη 
βἶο]Ὦ αὖ, ἀἆα[β εχ οιπο {αρίετε θρεῃ- 
ππθἩχ ππᾶ τπηπη]ος {επ Κδππθ: 
4ου] παμτ]ο] πεπἰσεύεης πἰο]ῦ ομπα 
ετηβί]επεπ Καπιρέ νἩΏ] 1ο απίθτ- 
5επεῃ. 

806. καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι 
νο Β 119 απᾶ ἵπ ἄετ 04.: ααποἩ 
{ῆν ἀῑο ΝαοΠπΚοπιπιθη Ζα Ττεί- 
ΠΘΏΠΙΘΗΏ, πολ {ᾶν ἀῑο Ναοεππε]ί 
ΖαΥ Κππᾶε: πτ. Ὀ1,. 56, 8, 328. 

806 -- χ Το. 
807. τό σεᾶε]πέ νου οἳ, ατβρτᾶπσ- 

ο] σι-οι. --- τέτατο Ῥ]αεαρέ. ἀεε 
ἀαπετπάεπ Ζπαϊαπάθε: παν 8πβ66- 
αἰτοσκί, Ἠ]ηρ. 

308 -- ω 688. ἀλείς, νου εἰλέω, 
β106Ἠ σππβαπηπιθηΖζΙθηθηά, τνίθ 
ἆ6γ Α4Ιοτ, πεπη ϱτ ααπβ 4ο; Ηῦδμοα 
απξ βαἴπθ Βετΐςθ ἨεγαΏδολΙε[β6,. --- 
ὑψιπετήεις αἴίο υοίαίι γργαεᾶίέμς 
ποσλμ{]ασ]1εῦ επτά, 

809, πεδίονδε τπατ Ἐτάεα, αἱς 
Πασ]ο Βο]μεῖρε σεάαεμί: νσ]. Θ 91. 
--- διὰ νεφέων. νυγεῖ] ἀεν Δά]αι ὑψι- 
πετήεις 190. --- ἐρεβεννῶν 5επεπάθε 
Ῥοαϊπποτῦ, 5οπβῦ σκιόεις. 

810. ἀμαλήν σατῖ, πυεῖ Ίπῃα, 
νρ]. υ 14. 

812. Ὑετσ]είομθ ἀῑο Πῖεχ {ο]σεπάθ 

θἰπσε]μεπάο Βομ]]άεταπςσ ΑοΠῖ]]8 παῖῦ 
4εχ α]σεπιείπθγθη 26---55, νθ]ο]θ 
ην ἄεη εἰταπ]επάςῃ (]α17 Β6ΙΠΘΥ ΕΙΓ- 
βοπθίπαπσ Πενγνογπθβρί, απὰ Ῥεασμίο 
4ἱα6 Ὑαγεοπιεάεη]μοϊςε ἆει ΒΙζπαίοῃ. 
Ἠταγ σεἰομπεί Ζασ ππι Ζασ ἀῑθ νψ]]άθ 
1,ειάρηβολα{ῦ, παῖῦ γε]εηει ϱΥ τας]6- 
ἀἄτείεπά απαξ 5είπεη Τοάβειπᾶά οαἵπ- 
αὐῆγπαῦ, Όις Ζζα]οίπό ἆπτοα ἆεπ Ύες- 
σ]εῖοα 811--819 ἁἆῑε ΑππετΙβαπι- 
Καῖῖ ας Ηδτοτε ααξ ἆεπ Ώρεει ΑοΠ]]]ς 
κοπζεπἰτὶθτί στά, ψε]ε]μεν ἴπι πᾶς]- 
βὔεη Απσοηπβῄισεκ Ηοεκίοτ ἀ4εη Τοάςθβ- 
ΒΡΟί8 νεγαθίζεη πνη]τἁ. -- µένεος 
(Ετῖπαπι, Καπιρήπιαῦϐ) ἐμπλήσατο 
Φυμόν: νο]. Ρ 499, Ζαπι Μεάίαπα 
Ί 629 ἄγριον ἐν στήθεσσι Θέτο µε- 
γαλήτορα Βυμόν. 

318. ἀγρίου παῖῦ σοἀσ]ηίΐθπα ν. --- 
κπαλυψεν ρτᾶσπαπῖ Π16]0 ἀθο]κοπά: 
νσ]. Ε 815. ὢ 80Ι. 

814. ἐπένευε π]εκίοα ἆασα, νβ]. 
Β 148 ἐπί τ᾽ ἠἡμύει. Ὀοει Ἠθ]πι- 
Ῥαφο] ντα παἩγεοιθῖπ]1ο] αππξ 6ἴπθτ 
Ἠο]θι αομπια]εν βΠΐσο απσερταςΗζ, 
βο ἁἆαίβ 6 ἀπτοεμ ]εᾶε ἸΓεπάαπα 
4ες Κορίειβ ἴπ Ῥεπεριπσ νεχβείσε 
πατᾶθ. 

816. τετραφάλω πα]ῦ νίετ Βῆ- 
σα]π, πε]ολε 51ο ρατα]]ε] ἴθοετ 
ἀἱε Ἠειπικαρρε τοπ ἆθπι ΗΙπύει- 
Κορέα πας] ἀάτ βΙση σα εταίτασζύεη, 
--- περισσείοντο 5 Δαμειάς -- Τ' 
985 Ε. 
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ας 5 κ» ν ρη 
οἷος δ᾽ ἀστὴρ εἶσι μετ ἀστράσι νυκτὺς ἀμολγῷ 
ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἓν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ. 
5’ 2 -ω 3 / 2 Α.Α ει 2» 5 ᾿ 
ὡς αἰχμῆς ἀπελαμπ΄ ἔυήκεος, Ἡν ἄρ' ΄4χιλλεὺς 

/ .” / Δ σα , 

πάλλεν δεξιτερῇ φρονέων κακὸν Ἕκτορι δίω. 990 

εὐἰσορόων χρόα καλόν. ὅπῃ εἴξειε μάλιστα. 
- λ . / λ 2/ / / / 

τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα. 

καλά. τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξε κατακτάς. 

φαίνετο δ᾽., ᾗ κληῖδες ἀπ ὤμων αὐχέν) ἔχουσιν. 
Λλαυκανίην. ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεθρος: 956 

τῇ ὃ᾽ ἐπὶ ο μεμαῶτ ἔλασ) ἔγχεὶ δῖος ᾽άχιλλεύς, 
ἀντωιρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δι αὐχένος ἤλυθ) ἀκωκή. 

23892 5” / / / / οὐδ ἄρ) ἀπ᾿ ἀσφάραγον µελίη τάµε χαλκοβάρεια. 
ὄφρα τί µιν προτιείποι ἀμειῤόμενος ἐπέεσσιν. 

ἤριπε ὃ᾽ ἐν κονύήῃς' ὃ ὃδ) ἐπεύξατο δῖος ᾽άχιλλεύς' 990 

»»Έκτορ. ἀτάρ που ἔφης Πατροκλῆ᾽ ἐξεναρίξων 

817. οἷος ᾱ. 1. εο Πε]]είταπ]επᾶ 
ν]θ, --- εἶσι, πο 2Τ. -- μετ Ὀϊς 
ἀμολγῶ: σα 28. 

8198. Κάλλιστος, νγθῖ] φαάώντατος 
ν 94. --- ἵσταται βἱοἩ ἨΙπαίε]]{, ετ- 
5οΠοΙπῦ. 

919. αὐχμῆς αὐ]αν. Θοπ.: νοη 
ἆθι Ταπηπεπβρ]{ζθ Ἠθχ. --- ἀπέ- 
λαμπε ππρθτεῦπ]οἩ, νσ]. ι 148, 66 
Ἰεασμίείε, σῖηπσ 61ἨΠ Ὅ]ανς αας 
γοη: νρ]. Τ' 981. -- ἐυήκεος πχ 
Ἠ16σ, 

820. κακόν, 5οπ8ῦ ἄρετα]] κακά 
Ρεῖ φρονεῖν. 

821. εἶξειε, Βαβ]. χρῶς, Ώ8απι 
σεῦε, εἴπε Β]ὅ[εε Ῥτεία,. 

822. τοῦ σε]ῦτί Ζα χρόα. -- καί 
αποἩ Ῥοεσειεμπεῖ, ἀαΐξ ας ΓΈο]- 
σεηᾶο ἆ6τ 1π 551 επίµα]ζεπεη Επ- 
νατίαησ αηίερτιοἩ{. Ὠϊες Ἐπίςρτε- 
οπεπάο {ο]σί αὖετ οτεῦ 824, πψε]- 
οθπι ἆεγ πηθεγρεοχαπείε εάαπ]κο 
ἄλλο τόσον μὲν --- καταμτάς Ρ3Υ8- 
ἴπΚΕΙΡΟΗ νοταησεεῦε]]{15έ: ἄλλο τόσον 
μέν αἀνετοῖα], πο Ὁ 454, νο]. 7α 
Σ 9Τ8, ἴτα ἂὈτίπον βοποἰέ ναι, 
πθ]ολθπι ἆθτ 6ερεηξαίή: φαίνετο 
δέ 924 επερτιοηῖ --- ἔχε ἀασκίεῃ, 
νρι. Ε 4Τ8. 

ος 5 Ρ 18π. 
924, φαίνετο δ᾽, ΒαΏ]. χρώς, 4ο ο]ι 

ναι οΥχ β1οπίρατ, ἱταῦ Ἠθινοχ. --- 
ἄπ᾿ ὤμων αὐχέν) ἔχουσιν, ἀ4επ Ἠα]ς 

γοη ἆθπ Βομα]έθτη Πεππεη: γεΙ. 
ϐ 806 ὅθι κληὶς ἀποέργει αὐχένα 
τε στῆθός τε. 

900. Λλαυκανίην, ππχ ποσἩ « 649, 
εἶπθ ερεκερθίῖκοεπο Επτκ]ᾶταπρ σα 
4ετ τοτμεγσεπεπάει Ονερθβίίπι- 
πηπηα ᾗ -- ἔχουσιν, ἵπι Αοοιβα{ίν, 
ομπε ἁαί[ ἀἴθβετ Καφας ἵπι Απδομ]ι[ς 
8η φαίνετο αεἶπο Ῥεπεάϊσεπάο Ετ- 
Κ]ἄταπρ Επάεῦ; να]. ἆεπ σαπ7 Ἀ]ή- 
Ίίσλοι Ῥα]] ϐ 940. -- ἵνα Οἱ ὄλε- 
Ώρος: τσ]. Θϐ 856 μάλιστα δὲ παίριόν 
ἑστιν. 

926. Ἐπείος Ἠεπαϊείοῃ -- 
85τ -- Ρ 49. χ 16. 
928. ἀπ᾿ πῇῖ τώµε ΣογβεοἈπ1τ. 

ἀσφάρωαγον ἀἱε ΤιαΓ{τδ]το. 
829. ὄφρα -- προτιείποι, 4ἱε Α)- 

ομέ ἀε5 ΒοΠ]ο]δα]ς. --- ἀμειβόμε- 
γος ἐπέεσσι, ΨΙε γ 148: ἄεπη ΑοἨ1]] 
ϱρτ]οΏί πιαθγθέ, 950 Π. 

Υ. 980--866. Ασαλτ]] νοῖὶθ 
Ἠσαεκίοις Βτ{ίο παπι Ἠὔσκσαβρε 
β61π6ν Τ,εἴεμπο σατῆσο]; ἀϊ6βοατ 
γνετκὔπαςαί 1μτπι ϱἰετΏροαπὰ 
ΒΕ6ΙηΠΘΗ εἴσηεπ Τοἆ. 

990, Ἐτείος ἨΗεπιϊβής 
4 ΑΤὸ, ᾳποῖθεε -- Υ 988. 

881. Ζα 4ετ [οἰσεπάει Απδρτας]θ 
να]. ἀἱο ἄππ]σμο ἆ68 Ἠε]κίου ση 
Ῥαΐτο]κ]ο Π 880 Π. -- ἀτάρ πα 
αθ6χ, πας Ὑοκαῖν Ίπι Επραπρ 

ϐ 807. 

Ε τῦ. 
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σῶς ἔσσεσθ᾽. ἐμὲ δ᾽ οὐδὲν ὀπίζεο νόδφιν ἐόντα, 
νήπιε' τοῖο ὃδ᾽ ἄνευθεν ἀοσσητὴρ μέγ᾽ ἀμείνων 
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγὼ µετόπισθε Λελείμμην., 
ϱ/ [4 2 2 

ος τοι γούνατ΄ ἕἔλυσα. σὲ μὲν κύνες ἠδ'ὶ οἰωνοὶ 9956 

ἑλκήσουσ) ἀικῶς, τὸν δὲ ατεριοῦσιν ᾽άχαιοί.' 
τὸν ὃ) ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ' 

»Λλίσσομ᾽ ὑπὲρ φυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων, 
μή µε ἔα παρὰ νηυσὶ κύνας καταδάψαι ᾽Αχαιῶν, 
ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο 940 

δῶρα. τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ. 

σῶμα δὲ οἴκαδ' ἐμὸν δόµεναι πόλιν. ὄφρα πυρός µε 
Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι Λελάχωσι θανόντα.ά 

τὸν ὃδ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽άχιλλεύς" 
μαή µε. κύον. γούνων γουνάξεο μηδὲ τοκήων’ 946 

αἲ γάρ πως αὐτόν µε μένος καὶ θυμὸς ἀνείη 

46 Ἐεᾶε, ψίε ὃ 256, νο]. Ζ 86. 429, 
εἶπε Ίερμαίιε Εππ]αϊναπσ ἄοτ Ώοάςε 
πηῖῦ οἶπεν ΑἀγεγβαξἰνραχΜίΚε], πγο]οῃθ 
1μτο Βεπεπππσ Ἱπ ἆετ ΒΙπαβΙοη 
Ἠαῦ, ἆα Ἠεκίοι ερεπ οτ]οσό σα 
Ῥοάθα Εε5απκθη 160. 

8892. σῶς ἔσσεσθαι ἆθπι ΒΙππα 
ηΒΟἨ: ππσθβίτα{ῦ Ῥ]εῖρεπ, --- ὀπίζεο 
ηὰχ Ἠ16Υ πας Ασοι ἆθτ Ῥεγεοῃ. 

988. τοζο ης ἄνευθεν πἶπιπηῦ 
ᾷαβ νόσφιν ἐόντα 882 πασ]άτϊοΚ]1ο] 
βπ{. -- μέγ᾽ ἀμείνων, αἱς ἀα, πῖθ 
ὃς --- ἔλυσα 3856 ααββζητή, 

884. µετόπισθε Πελείμμην: τσ]. 
6 687 ππᾷ Ο Ττὸῦ εἶναι ἀοσσητή- 
ρας ὀπίσσω. µετόπισθε ἵπ ]ο]α]επι 
ΒΙΠΗΘ. 

886. ἁῑκῶς, παν Ἠ1εχ, -- ἀεικῶς. 
Ῥιο σ]εῖοπα Ώτοπαπο ερτιοπ6 Αο1]] 
Ὁμ 185 αᾳδ, οἨπε ἀαί[β αἷο Ἱεάοσ] 
τετψ]τκ]οπί ψητά. 

981 -- Ο 246, να]. Π 843. 
988. ὑπέρ Ῥεῖ: 7α Ο 660. --- σῶν 

180 απο] Ῥεί φυχῆς καὶ γούνων ϱ68- 
ἀαολί, τα ἄετε Υετρίπάπηα νσ]. 
1 609 τν εἰς ὃ 6 κ᾿ ἀντμὴ, ἐν στήθεσσι 
μένη καί µοι φί]α γούνατ᾽ ὀρώρῃ. 
--- τοπήων: σαχ Ἐτκ]άταπσ ει. ο 
662 4 ἐπὶ δὲ μνήσασθε ἕκαστος 
παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων, καὶ κτήσιος 
ἠδὲ τοκήων' --- τῶν ὕπερ --- γουνά- 
ζομαι. 

840. δέδεξο Ἠϊετ θπιρ{αησο: 
ππάθις Ε 29586 ππᾶ Υ οππ. 

941. δῶρα, τά αἱ Αρροβϊθῖου πθ 
φ 18, νβ]. Ζ 118. 

949 8-- Η τθβ Ναολ οὐ μέν 
940 146 Ἠ]ετ σῶμα δέ πας ΝαοΠ- 
ἀταο] τοταησεβίε]]{ αἱ ἄοτ Βεστίβ, 
ἀθγ Ῥοεοπάςτς 4ετ ἀερεηείαπᾶ 56ΙΠΘΥ 
Ῥοτσο 18: ζα ἁ 20. 

944. Ὑσ]. 7. 200. 
846. πύον: ΑομΙ]] αἰεμί ἵηπ ἆθν 

Βήίο Ἠε]κίοτε ππι Ζατᾶσςκσαῦο ἀθβ 
Ἰμεϊομπαπις εἶπε Ἐτοεσλμ]οίξ, ---- γού- 
νων: 7α 99δ. 

946. αἲ γάρ πως -- ἀνείη, ΝαΠβΒΟΙ- 
βαΐ-, πε]οπει πι ἀθσεηφαΐᾳ σα ἆθτ 
Β]ίο Ηε]κίοις αἴεμί παπά αἱς Ὀπίετ- 
Ίασε ἀῑεπύ Εν ἀῑε παῖς ὣς (948) 5ο 
66ογ1[5 α15 ἆαταη σεκπΏρ[ίο Ὑου- 
»Ιοπετιης. ος ὡς Γο]6 Ἠ]εγ εἴτπ 
ὥς οει οὕτω, πῖο ι 6ὔλδβ: τρ]. 
ζα Θ 658. Ν 495. 2 404. --- αὐτόν 
µε: 4ετ Νασμάνασ]ς ταέ ααξ αὐτόν, 
ἀαμετ µε πηὈείοηί: σα 680: Αοπῖ]] 
εζῦ εἶο] ἁατα]ὸ ἵπ ἄεσεπεαῖσ ζα ἆεπ 
Ἠυιπάεη 948. Βίπη: Βο σοψ![5 19, 
ποια {ολ πιθίπθτι τίηπι παπά 
Ἠαομεαατεῖ {ο]εε ἀῆτίτο, ἆασα Γὰηῖσ 
ντε, 5ε]θει ἁἀθῖπ Ἐ]αἶκο τα νθς- 
ΖΘΊΥΕΙΙ, ψ88 πΙΙΓ ΠΩΘΙΠΘ πἹθηβοΠ]Ις]]θ 
Ναΐζαν {πεἰΠοἩ π]οπό σεβίαἰ[εῦ, 5ο 
Ραπ]{ς πΙτὰ πΙεπιαπᾶ ἆἀῑο Ἠππάρ 
γοηπ ἀεΐπεπι Ἡαπαρίε αὈπε]μτθῃ. 



26 99ο, ΙΛΙΑΔΟΣ Χ. 
. 

ὤμ) ο μεση κρέα ἔδμεναι. οἷά μ᾿ ἔοργας. 

ὡς οὖκ ἔσθ᾽. ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι. 

οὐδ) εἴ κεν δεκώκις τε καὶ εἴκοσι νήριτ᾽ ἄποινα 
στήσωσ᾽ ἐνθάδ'᾽ ἄγοντες. ὑπόσχωνται δὲ καὶ ἄλλα" 9560 

οὐδ) εἴ κεν σ᾽ αὐτὸν χρυσῶ ἐρύσασθαι ἀνώγοι 
«ἄαρδανίδης Πρίαμος. οὐδ᾽ ὡς σέ γε πότνίια µήτηρ 
ἐνθεμένη Λεχέεσσι γοήσεται, ὃν τέκεν αὐτή. 
ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται. 

τὸν δὲ καταθνήσκων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ' -δ56 
ή σ᾿ ἐὺ γιγνώσκων προτιόσσοµαι. οὐδ᾽ ἄρ) ἔμελλον 
πείσειν' ᾖ γὰρ 6οί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ Δυμός. 
φράζεο νῦν. µή τοί τι δεῶν µήνιµα γένωμαι 

ἦματι τῷ. ὅτε κέν σε Ι]άρις καὶ Φοῖβος ᾽άπόλλων 

ἐσθλὸν ἐόντ᾽ ὀλέσωσιν ἑνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν." 

84Τ. ὤμ᾽ --- ἐἔδμεναι: να]. 4 δῦ. 
ο 912 Ε, --- οἷά μ᾿ ἔοργας: ναι. ὅ 
999. ΙΓ5τ, οἵπ Ιπαϊτεκίει Απεταῖ, 
4ετ ἆεῃπ τουλεγσθμεπάθη προ]. 
βα{6Ζ πιοβῖν]ετί. 

848. οὖκ ἔσθ᾽ ὃς παῖζ ἁπαλάλνοι, 
εἶπε παοπάτὔοκ]ομο Ὀπικοπτείραπςσ 
{ῆτ ἄεπ Ππα]]ς. Επί.: τσι. ὦ 108. --- 
σῆς ἀπτοἩἈ γέ Ὀείοπί 1π ἆθπι (6θ- 
ἄαπκεη απ οἷά μ᾿ ἔοργας, ΕΏθηβο 
862 σέ γε. 

949. οὐδ᾽ εἴ κεν απο (861044) 
πΙο]Ἡ{, πὙ6ΠἩὮἾ, 1Π ἀ46γβε]θεη Ἐουτπι 
ΒΛΖΘΠΟΙΗΙΛΘΙΝ 861, ἆασα ἀἄει Νας]- 
βαΐ7 οὐδ᾽ ὡς 869 --- πε 5το φιίάεηι: 
νο. Ι 9τ9--586. --- νήριτα Ἱπβθ- 
ΖΆΠ]6, απατπιθ[β]1ςο], ποζα εἴκοσι 
πηΐοτ ἆετ Ἰπτκαησ ἆθβ νοτΠει- 
σελεπάεηπ δεκώχις ἵπ ἆθπι Βίππε 
νοη εἰκοσάκις ΒἴεΏί: σεµπηπια], ]8 
Ζπαη2]στια] πποτπιε[β]ῖομος ἆᾱ-. Ἱ. 
σαη7 πεΓΠΙΕΙΒΠΟΠεΒ Τ,ὔδερε]ά. Ὑσ]. 
Ι 819 οὐδ᾽ εἴ µοι δεκάκις τε καὶ 
εὐκοσάκις τόσα δοίη. 

360. στήσωσ᾽ ἀατνᾶσθη Ποθί- 
ἀαπ, Κοπ]. ἆετ Ετνατίιης, ἆπ ἀἴθ- 
8ο; Εα]] παεἩ 940 Η σα ογπατίεη 
186, 4ῃσορεπ 901 ἀνώγοι 4ετ Ορία- 
ν τοῦ ἆθπι παν ἀοπκῦατεη Ελ]]ο. 

861. σ) αὐτόν ἀεϊπεπ 1,αΙῦ, 
ἄαδ ἄοφ]σμέ ἀθῖπος Ι,6οἱοθ. --- ἐρύ- 
σασθαι ααπ{πάσθη. 

9685. Ὑρ]. Φ 124 απᾷ Χ 8Τ. Αποῦ 

960 

Ἠϊεν Ἰεσί ἆαετ Νασομάταοκ ααξ ἐν- 
Φεμένη Λεχέεσσι. 

864. κατά τα δάσονται: νο]. 989. 
-- πάντα Μακκα]. Όεσποφεπ αι σέ 
γε 369. 

9606. ἦ εἵη Ῥοείαθίσεπᾶος Ία. --- 
ἐὺ γιγνώσκ. ὧν ΗαπρίοοαστΙβ Ίπα Ῥαΐσε, 
πηῖδ προτιόσσοµαι νρβ]. ἕ 914 εἶσ- 
ορόωντα γιγνώσκειν: πο] 6:Κεππθ 
106 ἀῑομ, ἆα 1ο ἀἱεὮ απβεπε ἆᾱ, 1, 
εἴη Β]οἷκ 1π ἀεῑῖπ Απ (ὑπόδρα 
944) Ῥορίαασί ταῖν, πας ἀαΐπε Ἰοτίθ 
ΒΠΒΕΡΤΕΕΠΕΗ, ἀα[ς οἶπ͵ πε[ᾶ]- 
Ίο566ς Ἠενα Ἰαξέ. -- οὐδ᾽ ἄρ) ἔμελ- 
λον πείσειν, τσι. Ύ 466, ππᾶ ϱ8 
σαχ ]8 πἰσμὲ σα ο Ανέθη, ἀα/[8 16] 
ἀϊοι ἄρειτεάεη πυᾶτάο. 

9δπ. η Ῥ] θυμός --- ψ 115. 
868, φράζεο νῦν. 18 1. 144: νυν 

ἆα ϱ5 5ο »οβῖ. -- μή Ὀῖς γένωμαι 
---Λ τδ. µή ἆπ[α πασ πΙοἩἈῦ, 818 
ἸΜανπαπσ, η8εὰ φρώζεσθαι: τα Ο 
164. -- µήνιμα Ὀτβδαςηε ἆθΒ 
701168, ἨηἘπη]οὮἃ ππεηπ ἀπ ἀθῖηπε 
ῬΏτομαησ (948) παἩτ πιποηςδί. ἨΗε]κ- 
{ος αἴθις μπι ἵπ ἀἴθεεπι Έα]]α 
εἶπο Ἀλμπ]ίομο ΜΙ[επαπά]απς βΘΙΠΘΥ 
Τμεῖολα 1π Απδδίοηῖ. 

909. ἥματι τῷ τορε]ιηβ[α]σ Υοπ 
4εν Ψοετσαπσοπ]θί6, τοπ ἆἀει Ζτ- 
Καπ παχ Ἠϊοτ απᾶ ϐ 4Τ6. -- Ζατ 
Ββο0πΠθ νο]. Τ41Τ παπά ὦ 2Τπ. 

860. μας ἄῑοςο Ἠεϊβεαραηρ ἀθ8 
Βίογρεπάεν σα Π 864. 



0. ΙΛΙΑΔΟΣ Χ. ριι 

ὧς ἄρα µιν εἰπόντα τέλος Βανάτοιο κάλυψεν, 
φυχὴ δ) ἐκ ῥεθέων πταµένη ᾽άιδόσδε βεβήκειν 
ὃν πότμον γοόωσα. Λιποῦσ ἀνδροτῆτα καὶ ἤβην. 

τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα δῖος ᾽άχιλλεύς: 
μτέθναθι' κῆρα δ᾽ ἐγὼ τότε δέξοµαι, ὁππότε κεν δὴ 366 

Ζεὺς ἐθέλῃ τελέδαι ἠδ' ἀθάνατοι 9εοὶ ἄλλοι.: 
ἦ δα καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος. 

καὶ τό γ) ἄνευθεν ἔθηχ᾽, ὁ δ᾽ ἀπ ὤμων τεύχε' ἐσύλα 

αἱματόεντ΄ ' ἄλλοι δὲ περίδραµον υἷες ᾽άχαιῶν, 
οἳ καὶ Βηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὺν δτο 
Ἕκτορος' οὐδ) ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη. 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐο πλησίον ὤλλον' 

»ῶ πόποι, ἦ µάλα δὴ µαλακώτερος ἀμφαφάασθδαι 

Ἕκτωρ ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρησεν πυρὶ κπηλέω.' 

ὧς ἄρα τις εἴπεσκε καὶ οὐτήσασκε παραστά». δτὸ 
τὸν ὃ) ἐπεὶ ἐξενάριξε ποδάρκης δῖος ᾽άχιλλεύς, 

στὰς ἐν ᾽Αχαιοῖσιν ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν' 
νὦ φίλοι, ᾽Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, 

ἐπεὶ δὴ τόνδ᾽ ἄνδρα θεοὶ δαμάσασθαι ἔδωκαν, 

ὃς κακὰ πόλλ᾽ ἔρρεξεν. ὅὕσ οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλοι. 880 

.-- 

961-564 -- ΙΙ 85ὔ5---858. 

866 {--- Σ115 1. τέθναθι ςὐ]τῃ 
η Ὁχ, 89Ό6χ γεγβομΙεάεη τοπ Φ 106 
(θάνε καὶ σύ) εἴσεπί]οα: κεῖ {οῦ, 
νιοτῖπ βἶ6ᾷἈ ἀῑε Βε[εάίσαπςρ απἩδ- 
αρτ]ομῦ, ἀάί5β ἀάξβ (εδοβῖο]ς 8εῖπεθ 
Τοάἑειπάθρ εἴπ Εῆτ αἱ]επια] ατεα]1{ 
1605, αἴπο Βε[γπεάϊίσαησ, ἆῑε 1ππ 
56]Όετ ταμῖσ βαἴπεπῃ (6βοΠίο]ς επῖ- 
5εσθη αεπεη 1]8[ες, πα 68 αἱ {ο]- 
σεπάθη Ἰοτίθ Α1ΙΒΑΡΤΘΟΠΕΠ. Ώα16χ 
αποἩλ ἄἱο Ίαγππηπσ Ηε]κζοτς ἵπ βεῖ- 
πεχ Απηοτι σαπζ απΌεαομθεί 16106, 

γ. 961-404. ΑοΠ1Ι1 σ16ε{ ἆθπι 
Τοΐεη ἀιἱο Βὔρύππο αὉ παπά 
ΓΗἨτίο ἆῑο Πεῖοπες 8η ΒΕΙΠΘΠ 
ἨΓασεησεριπάεη ἶπᾷαβδΤαρ6θχ. 

9601. Τσι. ὅ 900. 
368. Ἀψεϊίος Ἠεπιϊδίεὴμ -- ὄ 98. 

Ο 524. 

369. περίδραµον Ἰϊείεη γοη α]]6Ἠ 
Βοαϊζθη Ἠθιζα. 

9τ0. παία ας], πο πΙομῦ ἈπάθτΒ 

/ 

σα θΥγγατί6η γα. --- φυήν δὶς ἆγη- 
τόν: νρ]. 9 876. 

81. ἀνουτητί πατ Παν, ἵπ ακ- 
Ώπγεπι βΙππο: νσΙ. 55. Ώα[8 ἄρτίσειπβ 
ἀἱεβο ππε αὐεθο[βεπάο Ἠαπά]απο 
πΙΘΗΥ ἆθτ Απββπί[ς οαἴπεγ ἨΒΙνεη 
Ἠεσαπα, αἱς ππΙτκ]οπενγ Ἠομοῖί 18ῦ, 
ᾳθ]σθη ἆἱο ἀἴθεε]οε Ῥερ]εϊθεπάει 
ἨΜοτίε 915 {. 

91ο -- Β 211 απᾶ εοπεῦ. 
818. δή ΠΙηπιΘΗΧ. -- ἀμφαφά- 

ασθαι πι Ιτοηπίδοηπετ Βεζίεπαπςρ 
αα{ 45 οὐτᾶν. 

8Τ4. νῆας ἐνέπρήησεν πυρὶ κηλέω, 
νο ϐ 286, νρ]. 211. 

8ττ. Ὑσι. Ὢ 6δῦ6. στάς: Αοβ]]]68 
Ἠαῦ Ῥεί Ηεκίοτε Βπίπαβηππησ 5ρθ- 
χπῖοῦ οἆετ σερΏοκί σεείαπάεη; ]είπί 
πϊολίεῦ ον 51εἩ απ. -- ἐν ᾽Αχαιοῖ- 
σιν σεμῦτῦ σα ἀγόρευεν: νο]. Φ 2Τ1. 
ιδ - ΗΕ πο. τατ Κος 4 ο 

σθπ. Ῥ 248. Ὁ αὔπ. 
3τ9. ἐπεί παῦ σεἀάθΏπίεπι Απ]ατῦ, 

πο Ὁ 9 απᾶ κοπβῦ 1π ἆετ 0ἀγβεςο. 
380. ὃς Ὦϊς ἔρρεξεν τα]. Ι 540. 



28 95. ΙΛΙΑΔΟΣ Σχ. 

εὖὐ δ᾽ ἄγετ ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηθῶμεν. 
ὄφρα α΄ ἔτι γνῶμεν Τρώων νόον, ὕν τιν ἔχουσιν. 
ο] 

ἢ καταλείψουσιν πόλιν ἄκρην τοῦδε πεσόντος. 
5 / / Δ Ει 2 κ. 2 3 

ἠε µένειν µεμάασι καὶ Ἠκτορος ούκετ ἐόντος. 

ἀλλὰ τί ἦ µοι ταῦτα φίλος διελέξατο Βυμός: 986 

κεῖται πὰρ νήεσσι νέκυς ἄκλαυτος ἄθαπτος 

Πάτροκλος τοῦ δ᾽ οὐκ ἐπιλήσομαι, ὄφρ᾽ ἂν ἐγώ γε 
ζωοῖσιν µετέω καί µοι φίλα γούνατ ὀρώρῃ. 

εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ᾽ εὖν ᾽άίδαο. 
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κεῖθι φίλου μεμνήσομ᾽ ἑταίρου. 

9881--.990. Ὠιϊο {ο]σεπᾶε Απζοτ- 
ἄεταηπρ απ ἆάξ Ἠεεγ αἴπεπ Απστίβ 
ατα ιο Βίαάΐξ Ζα απίετπεμπιεη ντα 
Ῥοαίγεπιάεπᾶοτπγείεο ἆπτομ ἀἱε ΑΡ- 
βἶομί πιοβνιετί ἆῑο ΒΑπιπππσ ἆ6ι 
τοι σα 6γ{οτβοπεπ, ποῦεῖ εεἱὈεῦ 
4ἱε Μόσμομκεῖῦ ΔΏσθποπιπεη πῖτα, 
ἀα[ς ἀϊεβε]θεηῃ ππ{ετ ἀεπι ΕΙπάταςκ 
γοη Ηεκίοτε ΕΙ! Ῥεῖπι 6γεθεη Απ- 
σιιᾷ ἆῑο βίαάύ ααίσερεπ Κδηπίεῃ. 
Ἰη ἀετ Πατείε]]αηπσ Ῥϊείεῦ ἆῑε Υοή 
ἄεπι τοσε]πιᾶ[βίσεπ (εὈταποὮ αὖ- 
πγοιοῃοπᾶςο Αππεπάαηπσ ἄετ Εοτπιε] 
886, 9οπ1θ ἀῑε ππσεεομΙοκί{ε ἀἁαπ]κ]α 
Αιδάτιςκαυγεῖςε 1π 989 {. Ῥοβοπάετη 
Απβίοίς. Βία Ύεγεο 981 ---590 Ία8- 
86η βἱοὮ ομπο Βεπψπετισκαϊίεη απθ- 
εολεϊάθη, ΊύΘΗΠ ΠΙΔΏ ηιγ 891 εὐ δ᾽ 
ἆγ᾽ απβ 981 απ Βύε]]α νου νῦν δ᾽ 
ἀγ᾽ εἰηεεῖσθ. 

8861. εὖ δ᾽ ἄγετ᾽ ἵπι Ναςεμεαίΐσο, 
πθ ποςἩ ὃ 8852. -- ἀμφὶ πόλιν 
τησε ππα ἱο Θίαᾶς ἆᾱ. 1. τίηρε ἀῑε 
Βίαάῦ εἰπδομ]εί[κεπά, -- σὺν τεύ- 
χεσι πειρηθώμεν., πε 4 986 να]. 
Ε 290, νοη εἴπεπι Οία απξ ἀῑε 
δίαςά0. 

98ο. ἔτι: νο]. Τ τυ. 
988. παταλείψουσιν, νῖο « 988, 

νοη Απβγαπάθταης. --- πόλιν ἄκρην 
εοπθύ ἆῑε Ἡοολείαάίῦ ἆ. 1. ἀῑε Βατᾳ, 
Ἠ]θ6χ πο] ἀῑα ἸοςἩ ταφεπάο βίααί, 
νΊθ βοηεῖ αἰπήν. 

986. Ὑσ]. Ζα 122. ἈῬοπ8ύ Ππαεῦ 
1ο ἀἴθβοτ Ἐογπιο]νετ πα 1πι 
Φα] υείσθαρτᾶσ]. 

886. πὰρ νήεσσι ᾱ. Ἱ. 1πι 7615. --- 
γέχυς, ἀἴθβοτ Απθνασ]ς 15ύ σον Ἡλι]ί 
ης Ῥεβοπάσθτετ Βοζίεμπαηπς απ ἀῑα 

990 

{ο]σεπάεπ Ζπγεῖ Ρτάάικαίε: ἄειτ Τοΐε, 
4ες ΑπερταςἩ ἸἨαῦ απ {ειετ]ο]θ 
Τοίΐεπ]]ασε απᾶ ἈΒοεείαϊίπησ, --- 
ἄκλαυτος ἄθαπτος, πε 1 τὸ. 64: 
Ῥεπγεῖπί 1β6έΡαἰτοκ]οββοποῃ Σ 964Η:.: 
ἀἴθεετ παᾶτ]ῖοπαοπ Απίδεγπησ 
468 ΒΕἩπΙ6τΖ6 σεσεηᾶρετ 1εῦ Ἠ]6ς 
4ει Εὔτπι]ίοηπο ππά {ειετ]]ο]μεα 
ΑΚ ἀ4ετ ΤῬοΐεπκ]ασο σεπιαῖπὀ, ἄθς 
α]5 αἶπ νορεπί]οπες ΒίΠοκ ἆθτ 
ἄεπι Τούεπ σερᾶἨμτεπάεπ Έμτεῃ ο] 
(γέρας Βανόντων); Ἠ]ει οτ{ο]σί ἀϊε- 
εε1ρο Ὁ 9-16. 

887. Πάτροκλος, π8ἙἩ νέκυς ταῖς 
ἸΝαομάταςξ ἀαε; Ἀαπιε αἷς Βοποϊε]ι- 
ηπης ἆετ ΊηἨπι 5ο ἴεαρτεη ῬΕΤΑΟΗ, 
ψ/ΟΥΑΠ 5ἱΟἩ ἀ4αά5 Ἐο]σοπάε 5οἩ]1α[αῦ. 

988. ζωοῖσιν µετέω: τρ]. Ὁ 4Τ.--- 
παί Ὦ]β ὀρώρῃ -- Ι 610. Κ90. 

39898. Ῥετ ἀεάαπκε Ῥ]]άοῦ οἴπα 
Βίοίσεταηπσ ἆθβ τοτπεγσθομεπάθη 
88τ {.: 1 πομπό πασ εοἶαησθ 16] 
Ίερα, 5οπάθτη απο] πΒΕἩ πιθίπθΠα 
Τοάο πεχάε 16Ἠ ἴπι Ἠαάθε ἆθβ Ἰ16- 
Ῥεπ ἀε[ἁμτίεηπ σεάεπκεη. Ώασα νητὰ 
1 Ὑοτᾷετεαί εδ ἆθπι αἱ]σοπιεὶ- 
ηθ6η Υ ο]]ασ]ααΏὈθη ΘΠΠΟΙΗΠΙΕΠΕ Υοἵ- 
ίε]]απςσ 1η ἀεσεπεα{ζ σθβ{ε]]{, ἀαΐς, 
4 εἴπ οἰσεπί]σ]ες Ώερεῃ πας] ἆθπι 
Τοὰε πῖολέ εἰαθ(βπᾶςα, αποἩ ανΙςοΏθη 
ἀ4επ Ῥοΐεπ ἵπι Ηαάθς ]εάᾷο Υετοῖη- 
ἆππς παπά Ῥορϊεμαπσ αα[ηὃτο. Ώα- 
ηποὮ βἶπᾶ 1π παταλήθονται ἀἱθ 
Τοΐεη κε]ρεί Βαθ]εκέ, Ἱπάσπι ἀἷθ 
ἆαζα σολῦτίσο Οτἰβρθεππππηρ εὖν 
᾽ίδαο ἀϊεβεπ Βερν οιβείσί. --- 
παταλήθεσθαι πχ Ἠ16χ,. --- αὐτάρ 
ἀαρορεῃμ, Ζα Εἰπ]εϊύππσ ἆοξ αᾱ- 
νογβανοη Ναομεαίζθς, νψῖο 1290, 
4 1898. 



25. ΙΔΙΑΔΟΣ Χ. 29 

ο δι ο 
νῦν δ᾽ ἄγ' ἀείδοντες παιήονα., κοῦροι ᾿άχαιῶν. 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι νεώμεθα. τόνδε δ᾽ ἄγωμεν. 
3 / / ο 2 / σ ω ἠράμεΌθα μέγα κῦδος' ἐπέφνομεν Ἕκτορα δῖον, 

ὢ Τρῶες κατὰ ἄστυ δεῷ ὣς εὐχετόωντο.: 

ἦ ῥα καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα µήδετο ἔργα. 9956 

ἀμφοτέρων µετόπισθε ποδῶν τέτρηνε τένοντε 

ἐς σφυρὺν ἐκ πτέρνής, βοέους ὃδ) ἐξῆπτεν ἱμάντας, 
ἐκ δίφροιο δ᾽ ἔδησε, κάρη ὃδ) ἕλκεσθαι ἔασεν' 

ἐς δίφρον δ᾽ ἀναβὰς ἀνά τε κλυτὰ τεύχε᾽ ἀείρας 

µάστιξέν ῥ' ἐλάαν, τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην. 400 

τοῦ δ᾽ ἦν ἑλκομένοιο κονίδαλος, ἀμφὶ δὲ χαῖται 
κυάνεαι πίτναντο, κάρη ὃ) ἅπαν ἐν κονίῃσιν 

κεῖτο πάρος χαρίεν' τότε δὲ Ζεὺς δυσµενέεσσιν 

δῶκεν ἀεικίσσασθαι ἕἔῇ ἔν πατρίδι γαύῃ. 
ὡς τοῦ μὲν κεκόνιτο κάρη ἅπαν' ἡ δέ νυ µήτηρ 4056 

τίλλε κόµην., ἀπὺ δὲ Λιπαρὴν ἔρριψε καλύπτρην 

891. Ὑαἱ. 4 4». 
εἵπ ῬΙ8σσε]1οά. 

892. νηυσὶν ἔπι ἆεπ Βο]μ1{έθη 
σα, Ζα 4 914. -- ἄγωμεν, απξ ἆθπα 
Ύασαπ, ποῦεί ΑοΠΙ]] νο] που] 
π]οΏῦ ἴπι Θίηππθ Παῦ, πας ετ 9956 Β, 
υπαῦ, 

999. Ὠϊθεεγ παπά ἆθι {οἱσεπάς 
Ύετε σεῦεη ἄεπ Ιηπα]6 ἆθεε απτι- 
βπηππεπάεη Βιεσθβ]εάθα. -- δῖον: 
Ῥεασβίθ ἆῑε Αποτκεπηιπσ ἆθτ Ἠο]θπ 
γοιπᾶρε ἆθβ Ἐείπᾶεε ἵπι Μαπάς 
ΑοΠῖ]]ς: τα ΙΓ 869. 

894. Δεῷ ὣς εὐχετόωντο --- 8 461. 
ο 181. Ζαχ Ρασπο νο]. ππθεπ 458 Β, 

9896-- ὼᾱ. 5254. δῖον ἀεικέα: Ὀθαο]μία 
ἀεπ (εσεηβαίᾳ ἆθι αππαζίε]ραν πτι- 
βαταπιεηρεβζε]]ίεη Βεστίβο. - µή- 
δετο Ῥετοϊίείε, πῦ ἀορρε]ίεπι 
Αοο.: Κν. ΓΙ. 46, 18, 1. 

996. µετόπισθε Αάγ. -- ποδῶν 
Ζα τένοντε. 

997. πτέρνης πχ Ἠ]6Υ. 
998. ἐκ δίφροιο: Ἰπῦθη απ ἆῑβ 

Ἐτειῦ, οπηἰπεάεγ απ θ6ἴπεῃπ ἆαταη 
Ζαπι Αι[διείσεη ῬεβπάμΠοπεν τισ 
οετ πὔεη αηπ ἀἷο Ιείπίεπ Βί8ρο 
4εν ἐπιδιφριώς. --- Ναολμ Ὁ 9ὔ απά 
6 18 16 ἆειτ Κορξ πο ἆεπι (6- 
βἴοπί ἆθπι Ἐτάροάεπ Ζπσεκοϊνὸ σα 
ἀεπκεῃπ, Αι/δεν ἆεπι Κορίθ βομ]αΙ{ζα 

: | 
παιήονα Ἠ16χ Εαο] θἶηπ ρτοίδετ Τ6ι! ἀεε Κὔτρειβ 

ααξ 4ογ Ετᾶςε, ἆα ἀῑο Ἠ/αρεη π]εάτίσ 
ΤΝΑΥΘΗ. 

899. Εχείες ἨΗοπιϊεῦιοἩ -- Π 6ὔτ, 
να]. γ 488. 

400. Ὑβι. τα ϐ 46. ῥά παοὮ ἆθτω 
Ῥατιοίιρ: ἘΚτ. Ῥι. 69, 9, ὃ. 

401. τοῦ αΏ]αζ. ἄαπεῦ., ἆασα ἕλ- 
ποµένοιο: ΤΟΠ 1Ἠπῃ, πγῖθ 6Υ σθ8οΏ]6Ι{6 
πατάς. -- ἀμφί σα Ὀοδιάσςηῃ Φοῖ- 
ἰθπ ἀ4ε5 Ἡααρίθβ, ΠοΤαη Ὀ6ί τοῦ 
--- ἑλπομένοιο ηΒο] 3998 Ὀθβοπάςθτβ 
σεάαομὲ 151. 

408. τότε δέ εσοηβαί; πα πα- 
ϱος χαρίεν, πο ΠΠ πο. 

404. ἔῇ ἐν  πατρίδι γαίῃ πι 
εἶσπεπ ΗεΙιπιαί]απάα, εἴαὶροτῦ 
4α5 Ττασϊεσϊε βεῖπθς Βολμίςκεα]ς. 

Υ. 406--456. Ἠεμ]κ]ασςπ ἆθβ 
Ῥτιαπιοβ απᾶ ἆαι Ἡσοεκαβρα απτῃ 
Ἡ εκίου, 

406. µήτηρ, που] απ{ ἀθπι Ταχπηθ, 
γρ]. ἐσιδοῦσα 40Τ. 

406. τίλλε, Ἰπιρετε, νυᾶἈπτεπᾶ ἆθβ 
ΘΡεπ εγΖᾶμ]ίεπ Ὑοισαηρβ, ἀῑεθ {ο]- 
σεπάεη Αοτὶθίο αὖθν Ῥγίπρεη τοι- 
Ἠατσεποπάᾶθ Ἡαπά]πησει, ἀἱθ βῖο] 
αππηϊίθε]ραν απ παῖδ᾽ ἐσιδοῦσα απ- 
βοἩ]ϊοίξεπ, ἩΒβοἩ. -- καλύπτρη 
Ξ-- κρήδεµνον), εἶπ πιαπθε]ατίῖσθβ 
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τηλόσε, κώκυσεν δὲ µάλα μέγα παῖδ᾽ ἐσιδοῦσα. 

ὤμωξεν δ᾽ ἐλεεινὰ πατὴρ φίλος. ἀμφὶ δὲ Λαοὶ 
κωκυτῷ τ᾽ εἴχοντο καὶ οὐμωγῇ κατὰ ἄστυ. 

ς Ν / 2 2”. 2 2/ 2 ΄ ϱ ο) 

τῷ δὲ μάλιστ᾽ ἄρ ἔην ἐναλίγκιον, ὡς εἰ ἅπασα 410 

Ἴλιος ὀφρυόεσσα πυρὶ σµύχοιτο κατ ὄκρης. 

Λλαοὶ μέν ῥα γέροντα µόγις ἔχον ἀσχαλόωντα 

ἐξελθεῖν μεμαῶτα πυλάων «4αρδανιάων. 
πάντας δὲ Λιτάνευε κυλινδόμενος κατὰ κόπρον. 

ἐξονομακλήδην ὀνομόζων ἄνδρα ἕκαστον' 4156 

»σχέσθε. φίλοι. καί μ᾿ οἷον ἑάσατε. κηδόµενοί περ. 

ἐξελθόντα πόληος ἰκέσθ' ἐπὶ νῆας ᾿4χαιῶν: 

Λίσσωμ᾿ ἀνέρα τοῦτον ἀτάσθαλον ὀβριμοεργόν, 

ἤν πως ἡλικίην αἰδέσσεται ἠδ᾽ ἐλεήσῃ 

γῆρας. 
/ - λ / . 

καὶ δέ νυ τῶ γε πατὴρ τοιόσδε τέτυχται. 420 

Πηλεύς, ὕς αιν ἔτιχτε καὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσθαι η η α ρεφὲε πηµοα 

Βο]]οϊοτίπς], πγε]επεςβ 1π ἆθτ Ώερει 
ἄρει ἆαπ Ηϊπζετκορξε σεζορεῦ γᾶτ 
παπά ἆάς (αθβίομι Ποιαβεεπά, θες 
Ἠήοκει απά Ῥομα]ζετ Πεταρηίπς, 
πιαιγβολαΙπ]]οἩ νοη Ηππεπεπι Β6οῦθ 

({ιπαρή). 
407. παῖδ᾽ 5ο. ἑλκόμενον. 
408. ἐλεεινώ, νο ὃπ. 
409. κωκυτῷ 4ἱο ἸΜαΐρεχ, οἰμωγῇ 

ἀϊο Ἰάππος, νρ]. 401. 408. 44Π. -- 
εἴχοντο π8ΤΘη ετστΙ]{[εη τοη, 
Ῥοποίομπθῦ ἀἱο απ]ιδ]ἔοιιάθ Ώαπος 
ει ἵῃη ἆἀεπ Γαᾶν 6ερερεπεα 
Ἡαπά]απα. 

410. τῷ Νεαίταπι, εϊεῦ απξ ἄεπ 
Γο]σεπάθια βαΐσ πι] εὖ Ἠϊπ. --- ὣς 
εὖ τῇ ΟΡρίαβν: ἆειτ τοτηἈπάεπε 
Έα]] νῖτὰ αππιϊθε]θαχ τηῖς ἆεπα σε- 
βοϊζίεη Εα]]ο Ῥερᾶσ]ο]ι ἆετ ϱπα]ί- 
τας οἆετ ἆθβ ἄταάες ΄ τετρ]ομεη: 
νρ]. Β Τ80. 4 461. -- δι. Ψετρι]. 
Αεπ. ΤΝ, 669---6Τ1. 

411, ὀφρυόεσσα πα Ἠ1εχ, πᾶσε]- 
1610Ἡ, ετταβδεητθῖοἨ: σα Ύ 1δ1.-- 
πυρὶ σμύχοιτο, πε Ι 6689. -- κατ 
ὄκρης, ψ1θ Ν ττο, 

412. μµόγις πρ σεἀεληζον Ἑπά- 
81106 νος ἀθπι πχαρχὔπα]ΙοἩ πηΙξ σ 
απ]ααθεπάθη ἔχον. -- ἀσχαλόωντα 
Ἠϊ6ς νο ἆσπι Πε[εεπ Ῥεμπιεγ” ἀετ 
γεταψει]ιηᾳ, Ιδὺ ἀθπι {ο]σεοπάεῃ 
μεμαῶτα ππ{εγσεοχάπεῖ, 

419. πυλάων 4αρδ.: ᾖα 194. 

414. πυλινδόμενος πατὰ κόπρον 
--- κὸ 640, σρ]. 6δ 164 ἔ ὦ 916 1. 
κόπρον ΒίααἈ. 

416. Ἐτείθρ ΗεπικΏσ] -- µ 250, 
ΖΥεῖζει -- Κ 68. ΎὙρ]. Ι 11. 

416. σχέσθε Ὠϊς ἐάσατε -- β πο. 
πηδόμενοί περ - Σ 3918. γ 240. 
σχέσθε Πα]εί εποἩ ατᾶοἷκ, ]α[βῦ 
αὉ, ταῖς Βεσασ αιξ 412 ἔχον. --- 
πηδόµενοί περ ᾱ. 1. ἰἀοῦς 6υτεχ 
Τοαι]πα πιο απᾶ Ῥοτσο Εν παῖοἩ. 

418. Λίσσωμ᾽ Κοπ]ππκέιν αἱς Απβ- 
ἀνας]ς ἆθβ Ἰλ1]]επε: Ζα 190. --- τοῦ- 
τον Ἱπ νοτἈομίῃοπθπα ΒΙΠπθ6, Ὑθ 
ἰδίωπι, ὙΨὶο Ἐ τθΙ. 881. 62999, ἵπ 
εησενχ Υετριπάαπς πό ἆεπ {ο]σεῃ- 
4επ Ῥτλάϊικαίεα, ἄαδεσειπ 420 τῷ 
γε ομἈπε ΑΠΕεΚΙ. 

419. ἡλικίην "πιθίπ᾽ Τεβαπβ- 
αἱΐζαι, πυοβᾶς πι σνεαϊθνπ (Περ 
ἀαβ Ὀδβίπωπηίθτο γῆρας πηῖῦ ὮΏθβοι- 
ἀεγεπι Νασολάτασοκ απ ἆεπ Βοβ]π[8 
4ε5 ἀαάαπ]κεπς ρεπεἰσὺ 190. 

450. καί 8πο] Ζα τῷ γε. --- νυ 
πο]. --- τοιόσδε 80 Ῥθ6βο]α {επ 
πο 1οἩ, τρ]. 6 486 {. μνῆσαι 
πατρὸς, ας τηλίκου, ὥς περ 
ἐγών, ὁλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῶ. 

491. γενέσθαι, ψ]θ ΙΓ 9589. Ρ1561, 
οἵπ Ζαβαΐᾳ, ἀετ ας (ια(θᾶομ]Ιομθ 
Ἠππίχείεπ ἆαι Εο]σο Ἠοαχγοτμερῦ. 
γρ]. Ζ 289. 
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Τρωσί: μάλιστα δ᾽ ἐμοὶ περὶ πάντων ἄλγε ἔθηκεν' 
τόσσους γάρ µοι παῖδας ἀπέκτανε τηλεθάοντας. 

τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι ἀχνύμενός περ, 
ὡς ἑνός, οὗ μ᾿ ἄχος ὀξὺ κατοίσεται ᾿ἄιδος εἴσω. 455 

Ἔκτορος' ὡς ὄφελεν Θανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσιν' 
ρ. / / / / τῷ κε κορεσσόάµεθα κλαίοντέ τε µυρομένω τε, 

µήτηρ 8’. ἤ µιν ἔτικχτε δυδάµµορος. ἠδ ἐγὼ αὐτός. 
ὡς ἔφατο κλαίων. ἐπὶ δὲ 6τενάχοντο πολῖται. 

Τρωῇσιν ὃδ᾽ Εκάβη ἀδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο" 490 

μτέκνον., ἐγὼ δειλή: τί νυ βείοµαι. αἰνὰ παθοῦσα. 

σεῦ ἀποτεθνηῶτος: ὅ µοι νύχτας τε καὶ ἦμαρ 

εὐχωλὴ κατὰ ἄστυ πελέσκεο., πᾶσί τ᾽ ὄνειαρ 
Τρωσί τε καὶ Τρωῇσι κατὰ πτόλιν. οἵ σε δεὺν ὣς 

δειδέχατ᾽' ἦ γὰρ καί σφι µάλα μέγα «ὔδος ἔησθα 496 
ζωὸς ἑών' νῦν αὖ Θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.« 

ὡς ἔφατο κλαίουσ’. ἄλοχος ὃδ) οὔ πώ τι πέπυστο 

Ἕκτορος": οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλδὼν 

499. μάλιστα στὰ ηοσ] γεταίᾶγ]{ 
ἀπτο] περὶ πάντων.--- ἄλγε᾽ ἔθηκεν 
«ανα, 

424. τῶν Ὦ18 ἑνός -- ὃ 104 ε, 
405. ὣς Ὀεβοσεπ ααῖ τόσσον, πε 

ὃ 106. φ 40δ. -- οὗ ου]εέίνος 
ἀοηοαίῖν σα ἄχορ. --- ὀξύ, πὶο Τ 195. 
1 208. πατοίσεται πχ ΗΙΘΥ. 

49π. τῷ ἆαπη Ζατ ΑπίπαἈπιθ ἆ8β 
ἨΓαπευλβαίΐσες 426. 

438. Ἐχεῖεα ΗεπείίεΙ: νο]. ψ 925. 
τε --- ἠδέ Κοττθεροπᾶἴθτεῃ. --- ἤ Ὀῖ8 
δυσάµµορος: τρ. Χ 48ὔ. ϐ ποτ. 
Ἐν 165 εἵη Τείπετ Ζπσ, ἆἀα[β Ρτία- 
Τ1ΟΡ 1Π Β6Ίπ6πι Βομπηθιζθ ἆας Τιοῖά 
4ετ αἰμῃ πΙοΠί νετσΙ[βῇ. 
αν δι Ἱ 501. 858.:χΧ ὄ1δ. 

«ὸ Τ46. πολῖται Ξ-- λαοί 408. 
450. Τα]. Σ 816. ραπ. 
481. τί ποσα. --- βείοµμαι (ο0π- 

ζιώιοίέυιι Άγαςς. αιὐίίαυις, Νεβεῃ- 
Ίογπι Ζα βέωμαι (γοη βέοµαι) απα]ος 
ἄθπι ἀποθείομαι Σ 409 παπά κατα- 
ΘΔείομαι Χ 111: τα Ο 194. -- αἰνὰ 
παθοῦσα, πᾶπετ ετ]κ1 τί ἆπτοι ἆθπ 
{ο]σεπάεηπ ἄεπ. αΏκο]. 

489, ὃ --- ὃς. -- νύχτας τὲ καὶ 
ἦμαρ -- Ε 490. ϱ τὸ παπά ἵπ ἆθτ 
0Οάγβ8εε: Ζα β 945. 

488. εὐχωλή αἵπ ἄοσεηρίαπά ἆἀθ5 

ἨῆἨπιθηβ, τοπ 61π6χ Έετθο ψ]θ 
Β 160, πιεῖη Φ{017.--- ὄνειαρ νοι 
εἶπεν ΈῬεχδοπ Ώηαχ ἨίθΥ απᾶ 466, 
χα π]οκαπς, Ττουςῖ, 

454. οἵ Ὀἱ5 δειδέχατ᾽: νβ]. Ι 809. 
η πι: σα ἅ 4, 
.. 4855. παί αποΏ Ὀοπειομπεῦ ἁῑθ 
Ὀρετείπβίπππιπησ 2ΥΙΒΟΠεΠ ἀθγ Β6- 
ριϊπάππσ ππὰ ἆεπι Βεστϊπάείεν. 
-- πῦδος τοπ 6ἴπε6τ Ῥ6ΙΑΒΟΠ, πῖθ 
5 45, Ζανοετβιονί, Ποτῖ. 

4956 -- Ρ 4Τ8. 6τὸ. 

Υ. 49Τ-- 51ὔ. Απάτοπιασᾖηθ, 
τοη 4επ Ὀπσ]ῆοκ πΙσοβίβ αἰ- 
πηεπς, τετηϊπιπιζ αἰε Ίεμκ]ασθ 
4ετ Ηοεκαβε παπά αἱ] ααξ ἆεπ 
Τανπι. Ιμτο Κ]ασο. 

45τ. οὔ πώ τι πέπυστο ΨΥ ηΟΟ] 
οιπεα αἱ16 Καπάθ. Ὠἱ6 ἴπι [ο]- 
ρεπάεη Ῥεδεσμτίθῦεπθ ΜΙπαίΙΟηΠ Υ6- 
φοἰζό ἆεπ Ηδτετ σατῆσ] 1η ἀῑο ἆθπ 
θρεπ Ῥογίοβίείεπ Ετεϊσηίβεεη γοταπ- 
σεπεπᾶο Ζεῖς: 44Τ Π. οτ[ο]σὺ π]εάετ 
ἀθτ Απο ι[α[ὃ απ ἀἱς Ενζᾶμ]απς. 

458. ΄Ἕκτορος αὐπᾶπσίς γοηπ πέ- 
πυστο. --- ἐτήτυμος . ἄγγελος: ἆθν 
Ῥιολμῖίετ Ἠας ἆαθαῖ πι ΒΙπη, ἅαίς 
Απάνοπιβομο 447 8, ἆπτομ ἀἱθ γου- 
ΏΟΠΙΠΙΘΠΘ Ἰεμ]εΙασα 7ιαειεί εἶπθ 
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ἤγγειλ’, ὅττι ῥά οἳ πόσις ἔκτοδι µίμνε πυλάων, 
ἀλλ᾽ ἤ γ᾿ ἰστὺν ὕφαινε μυχῶ δόµου ὑψηλοῖο 440 

δίπλακα πορφυρέην. ἐν δὲ θρόνα ποικί]᾽ ἔπασσεν. 

κέκλετο δ᾽ ἀμφιπόλοισιν ἐυπλοκάμοις κατὰ δῶμα 

ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα µέγαν. ὄφρα πέλοιτο 
ἝἜκτορι θερμὰ Λοετρὰ μάχης ἐκνοστήσαντι, 

’ 2 ϱ2 ο. αν. [κό 
νηπίη. οὐδ' ἐνόησεν. ὃ µιν μάλα τῆλε Λοετοῶν 44ὔ 

χερσὶν ᾽4χιλλῆος δάµασε γλαυκῶπις ᾽άθήνη. 
κωκυτοῦ δ᾽ ἤκουσε καὶ οὐμωγῆς ἀπὸ πύργου” 

τῆς ὃ᾽ ἐλελίχθη γυῖα, χαμαὶ δέ οἳ ἔκπεσε κερκίς. 

ἡ ὃδ᾽ αὖτις δμωῇσιν ἐυπλοκάμοισι µετηύδα: 

»δεῦτε. δύω µοι ἔπεσθον' ἴδωμ᾽. ὅτιν ἔργα τέτυχται. 450 
2 ο ιϱ -ω 3 λ 2/ 2 / η. ὼ 

αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὺς ἔκλυον, ἐν δὲ µοι αὐτῇ 
/ ’ 5 ὦ Δ / / λ μ. 

στήθεσι πάλλεται ἤτορ ἀνὰ στόµα. νερθε δὲ γοῦνα 
/ 2 Δ / λ / / 

πήγνυται' ἐγγὺς δή τι κακὺὸν Πριάμοιο τεκὲεσσιν. 

αἲ γὰρ ἀπ᾿ οὔατος εἴη ἐμεῦ 

ππὈθαβΙπηπηίο ΑἨππησ Υοη επι (6- 
βοΠεμεπεπ Τ.{86. 

489. ῥά εὔσθπ, πε 65 πΙτΚκ]οἩ 
ΡΕΒΕΠΑΠ. 

440. ἆλλ᾽: ει πᾶσολεαίαο Εερεπαίᾳ 
σα Νοτπεισεπεπάεηπ πᾶτε: κδἷθ 
ε]αυὈίε, ἀ4αβ Ηεκίου της ἆεπ ἄλτ]- 
6επ ἵπ ἀἷ6 βίαάξ 2ατᾶςοκσεκεμτῦ εεῖ: 
αἴαζζ ἆθεεοπ {ο]σεπ αππαϊθρε]ραχ ἀῑθ 
απ ἀθεετ Ψοταιβεείσαπς Ῥετπ]ε- 
4η Ἠαπά]απσει. -- μυχῷ δόµου 
ὑψ. 5οπ8ί 1η ἄος 0άγεεεοθ, ἴπι Τη- 
ΏΘΥΠ ἆ4θ5 Ηα3ςδ6ΑΒ, πο βἶομ ἆαβ 
Ἐταπεησεπιας]ἡ Ῥεί[απά. 

441. δίπλ]ακα πορφ. Τ' 126. 
Ἀρόνα παν Ἠ1ευ, Β]απιθη, ῬΙΠππθή- 
αγσο Ὑογβίετπησεη, ἀῑεθ βἶεμ τοη 
ἀαπι Ῥρατρατίαχθεποηπ νχαπᾶε ἆἀε5 
ἄαψαπά6ς ἆπτοι απᾶετε ἘατρεἩ 
ΒΟΠΟΡΘΗ. 

448. Ὑσ]. τα Σ 944. 
444. μάχης ἐκνοστήσαντι-- Ε 151. 

Ῥ 90Τ. ϱ τ0δ. 
445. Ἐτείες Ηεππϊςίϊο]ι -- Ύ 3964. 

νηπίη οπα Ταάε1]: 4ἱᾳ6 ΑΠπαηΡΑ- 
1986, απ ἐνόησεν αΏηίθ. -- 
6 -- ὅτι. -- τῆλε 1ἵπ Πρετίταβεποπα 
ΒΙηππα: νρ]. Υ 928 τηλοῦ ἐμοὶ νό- 
στοιο τέλος γλυκεροῖο γενέσθαι 
ᾱ. Ἱ. παῖχ πΙομῦ σα δι] πετάς. 

446. Ὑσ]. 9το {. 
441. πωκυτοῦ παπά οἰμωγῆς: 7α 

ἔπος ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 

409: ἀπὸ πύργου σε]ῦτὸ σα ἀϊθβεπ 
Ῥεϊάεπ ΒεστίΠεῃ. 

448. γυῖα πὶσολί Ῥ]ο[ς νοη ΑΤΠΙΕΠ 
απᾶ ΒΕΙπεη, βοπάθγπ σ1θ πγῖν β8σθη: 
εἶο 2Ι0{ετίο απ α]]επ ἀΠθάετη. 
ἔππεσε: απςδ ἆει Ἠαπά. 

449. Ἰνιαῖίθς Ἡεπιϊβίίς] --- ζ 288. 
450. δύω ἀἱε σον ῦἨμπ]σ]μαο ΖαΠΙ 

4ετ Ῥεσ]εικεπάει ΏΙαπετίππθῃ. 
ἴδωμ) -- ἴδωμαι Κοπ]απκᾶν: τα 
190. 418. 

451. ἑκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον Κοι- 
εἰτακίοἨ, πο Π Τθ. 

409, πάλλεται ἦτορ τνρ]. 461, ταῖς 
ἀνὰ στόμα ἄεπ Μπαπά μονά ξ, 
γβι.: Α 944. κραδίη δέ μοι, ἔέω 
στηθέων ἐκθρώσκει, τροµέει δ᾽ ὑπὸ 
φαίδιµα γυῖα. --- νέρθε δὲ γοῦνα, 
πῖθ υ 9565. 

4095. πήγνυται ΘΥΒΙΑΥΥΘΠΊ, γΟΠΙ 
Ῥομτεοκεπ, ἆθτ αἱ ἀμεᾶετ ]8μπιῦ, 
Ῥιο Κπὶεο σο]ίεπ γοχζαβ»ψεἴξε 8ἱ8 
δα ἀεν Ῥεπεααπᾳ: 2 511 ῥίμφα 
ἓ γοῦνα φέρει, Φ 8 γούνατα δ᾽ ἐρρώ- 
σαντο. --- ἐγγύς: {οἱβενπᾶθε Αθγπάθ- 
ἴοη. δή ΒΙ6ἨΘΥ. --- κακόν τι Πριά- 
µοιο τέκεσσιν: ἀϊοβει Ζη8ο]ιεῦ που] 
σαη” α]]σοπιθῖῃπ ΑΠΒΡΕΞΡΤΟΟἨΘΠΕΠ 
Ὡοαβήτο παπα {ο]σί 4605 Ῥογαῖίς ἀῑς 
Ῥαβπαπηίο Βοβίεμαπρ αι Ἠε]ίου, 

404. Ὑρ]. σα Σ 919. ἔπος ἆθβ 
ὙΓουῦ, ἀθββοῃ ἹἸηλα]ί 4ὔτ {[ο]ρί: 
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δείδω. μὴ δή µοι 9ρασὺν Ἕκτορα δῖος ᾽χιλλεὺς 

μοῦνον ἀποτμήξας πόλιος πεδίονδε δίηται, 

καὶ δή µιν καταπαύσῃ ἀγηνορίης ἀλεγεινῆς, 

ἤ µιν ἔχεσκ᾽. ἐπεὶ οὔ ποτ ἐνὶ πληθυῖ µένεν ἀνδρῶν, 
ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε. τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων.' 

ὡς φαμένήη μµεγάροιο διέσσυτο µαινάδι ἴση 400 

παλλομένη κραδίην' ἅμα ὃ) ἀμφίπολοι κίον αὐτῃ. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πύργον τε καὶ ἀνδρῶν ἴξεν ὅμιλον, 
ἔστη παπτήνασ᾽ ἐπὶ τείχεῖ, τὺν δὲ νόησεν 
ἑλκόμενον πρόσθεν πόλιος' ταχέες δέ µιν ἵπποι 
ἔλκον ἀκήδέστως κοίλας ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 4056 

τὴν δὲ κατ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν, 

ἤριπε ὃ᾽ ἐξοπίσω, ἀπὺ δὲ φυχὴν ἐκάπυσσεν. 
τῆλε ὃ᾽ ἀπὺ κρατὺς βάλε δέσµατα σιγαλόεντα, 
ἄμπυκα κεκρύφαλόν τε ἰδὲ πΛλεκτὴν ἀναδέσμην 

Απάτοπιασπο {ἄτοπδεῦ 4εηπ Ἀαπιθη 
4ες Ἠεκίοτ αἱ οἴπεα (οίδζείεν 
ΏΘΠΠΘΗ Ζα Ἠδτεη. -- ἀλλά Ὀἱβ δείδω 
-Ξι ος οἳ. 

406. μὴ δή, τα 4 181. -- θρασύν 
Ἠ]ες Ὀθβοπάςτε Ὀδάεαίαπσατο]], απβ 
ἄεπι θεάαπκεπ ἄετ ΑπάτοπιαοΠο: 
δαιµόνιε, φΏθίσει σε τὸ σὸν μένος 
Ζ αθπ. 

4δΤ. καὶ δή εἰθισοιηά: 18 5ο οἨ. 
καταπαύσῃ Αογ. τοι ἆει το]]επάε- 
ἴοπ Ἡαπά]αηςσ: σα 4 5ὅδδ. -- ἆλε- 
γεινῆς ἀειτ 1ειά Ὀτϊιπσεπἆσθη, πεῖ] 
β1θ 1Ἡτ ἀεπ (αὐζεπ τααβῦ. 

458. ἔχεσκ᾽ οτ[ϊ]]έα, ἄαθ Τεπι- 
ρα8 επίκρτθσπεηά ἀεγ απ5 σεβΡρτοςΒθ- 
ηθη Βε[ήτοβίπης 5θἶηπθος ΤοάῬε. -- 
οὔ ποτ᾽ 5 ἀνδρῶν -- 1 614. 

459 Ξ- 1 5ἱ5. 
460. µμµαινάδι (παν 16) ἴση: 

τοι. Ζ 989, ποθεί Ὀθβοπάθτς απ 
οἵπ Κταπιρ{ηα[ύθς Ζατᾶσοκνγγετίεη ἆθβ 
Ἠααρζες ζα ἀεπκεῃ 160, [Απμαης.] 

461. παλλοµένη κραδίην, Άοο. 
468 ΡεβοπάεχεἩ Τει]θε: νο]. 469, --- 
ἅμα Ὀἱ9 αὐτῇ -- 2 999. 

463. ἀνδρᾶῶν ἀει Κτίςεσετ, πε]ο]ε 
«πί Μαπογ απὰ Τὔτπιεη αἶοῃ απί- 
σοείε]]6 Παΐμεπ: Χ 1 ΠΒ. 

4608. Ὑσ]. 6 200. παπτήνασ᾽ Ρατ- 
61ο. Αοτ. τοπ ἆθπι Εππιτϊσς ἆἀετ 
Ἠαπα]αης: ρΏποπα ἀεπ ΕΒ]το]ς τῖο- 
ἰοπά. --- τὸν δέ ἆάς αἴπ{ασπθ Ῥτο- 

Ἠοπιθτβ Πας. ΤΙ. { 

ΠΟΠΙΕΏ οἨπε ἆῑε Βετείοππαηπς ἆθθ 
Ναπιεπε: 1η, ἄθτ 1ητο Βθ6ε]ο {ῇ]]{6. 

464. ταχέες δὲ -- ἔλκον Ααθζζ- 
ταης ΥΟη ἑλκόμενον 1π 6ἶπεπῃ 5ε]ῦ- 
αἰβπάῖσοπ Βαΐσθ: Ζα 6 29156. Ὠϊ6βθ 
Απδίήηταπσ αΏετ 156 απς5 ἆθπῃ ΦΙΠηΠθ 
4ες Απάτοπιᾶσμθ 6ασεΏεν, Ιπάθπι 
πη]ῦ ταχέες, ἀκηδέστως 1 ποίλας 
ἐπὶ νῆας Αχαιῶν ἀῑο Μοπιοηῖθ Ἠθύ- 
νογσεΒοβεηπ Ἠπετᾶεηπ, πε]οποθ ἆ8β 
ΒοἩτοσ]]ίοἈθ ἀθς Απυμοκς Εῆν οἷθ 
εείρθγῃ. 

406. ἕἔλκον ἀκηδέστως, πγῖθ Κο 417. 

ἀκηδέστως: τα ὢ 1928. Ζπεῖδει Ἡε- 
πΙΙβΡΙΟὮ -- (ϐ 98. 4 896. 

466 -- Ε 659. Ν 580. νύξ Πῖοτ 
τοπ ἀθτ ΟΜηπιαοβέ: τα Ε 910. 

40Τ. ἐκώπυσσεν πατ Ἠϊ6χ, πα ας {θ 
838, νοη 4εν ΟἨηπιαοβί: ἄοχ Αοτίκε 
πο Έ 696 τὸν δ᾽ ἔλιπε᾽ ψυχή, νρ]. 
6098 κακῶς κεκαφηότα Δυμόν, 8ο] 
Ο 9565 ἄιον Μτορ. 

468. βάλε 11ε[ς {α]]επ: ἄπτοι 
ἄαδ Ῥ]δἱΣ]ίο]ιο ἈΝιαάεταύἄγπεη ἆθτ 
Απάτοπιασμο πατάς ἆετ Κορ[ραῦσ 
ϱ]6ΙοββΠΙ πεασεκομ]ειά οτί, π1θ 
τῆλε τοϊσῦ. -- δέσµατα 1η ἀθχ Βθ- 
ἀθαίπηρ: Ἡπατρᾶπάςτ πα Ἠ1ετ, 
τοπι σαπσεη Κορέριϊ”, ἄθεεεῃ θἵπ- 
Ζ6ἱπο Βδ0ᾷ οκο αρροβιν {ο]ρεη. 

469. ἅἄμπυξ Ῥείνηβραπἁ οἆθι 
ΚορίταΙξ, παμτβομεϊιπ]οι τοἩ 
Μοία]]. --- πεκρύφαλος αἶπθ ἨοἈθ 

8 
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ΑΠΟ 

ἥματι τῶ. ὅτε µιν κορυθαίολος ἠγάγεθ᾽ Ἕκτωρ 

ἐκ δόµου ᾿Ηετίωνος. ἐπεὶ πόρε µυρία ἕδνα. 
ἀμφὶ δέ µιν γαλόω τε καὶ εὐνατέρες ἅλις ἔσταν, 

αἵ ἓ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην ἀπολέσθαι. 

ἡ ὃδ) ἐπεὶ οὖν ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὺς ἀγέρθη. 4τ5 

ἀμβλήδην γοόωσα μετὰ Τρωῇσιν ἔειπεν' 

»Έκτορ., ἐγὼ δύστηνος' ἴῇ ἄρα γεινόμεθ) αἴσῃ 
ἀμφότεροι., σὺ μὲν ἐν Τρούῃ Πριάμου κατὰ δῶμα, 

αὐτὰρ ἐγὼ Θήβῤῃσιν ὑπὸ Πλόκω ὑληέσσῃ 

ἐν δόµω ᾿Ηετίωνος, ὅ μ᾿ ἔτρεφε τυτθὺν ἐοῦσαν, 4580 

δύσμορος αἰνόμορον' ὡς μὴ ὤφελλε τεκέσθαι. 
νῦν δὲ σὺ μὲν ᾽4ίδαο δόµους ὑπὸ κεύθεσι γαίης 
ἔρχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῷ ἐνὶ πένθεῖ λείπεις 
χήρην ἐν µεγάροισι' πάις δ ἔτι νήπιος αὔτως. 
ει / ΄ 2 ) ιά / . 2 1 / 

ὃν τέκοµεν σύ τ᾽ ἐγώ τε δυσάμμοροι" οὔτε σὺ τούτω 456 

ἔσσεαι, ἝἜκχτορ., ὄνειαρ, ἐπεὶ θάνες., οὔτε σοὶ οὗτος. 

εὐθ]ο Ἠαταῦθα. -- ἀναδέσμη οἶπο 
Βππά6, τις πγε]οπετ ἵπ ἆετ Ηῦμε 
468 Βομοεῖζε]ς ἆ4ῑρδ ΗααῬε απιγΙοκε]έ 
φπτᾶθ, Ἅππι ἆ4ἱθ6β6 6πσ παπά οἶπε 
Ἐα]ίειπ απ ἀἆαεπι ΠΗααρῦ απ]εσεη 7Ζα 
Ίββεεη απᾶά ἄεπ ἤρεχ ἆεπ Κορέ Ἰετ- 
γοτταρεπάειπ Τεϊ]εη ἆἀθτεείρεη «ἷα 
ηδΐζιρε Εεε]σκεῖέ ζα σερεη. Είτιβ- 
Κϊκοπε ΒΠεπκπιᾶ]ετ 7εΐσεη «ἀἶθεο 
Βιπά6 απβ εἰσεπθήπι]οὮ 1π εἴπαπᾶεγ 
σεἀτεηίθεη Ζετπρείτεϊεη Ὀθείεπεπά, 
ἀἆθῆΠει πλεκτή. 

4Τ0. πκρήδεµνον -ᾱ- καλύπτρη: 
σα 406. 

419. ἐπεί Ὠϊς ἕδνα -- Π 190. 
1 2899. 

419. αἱ. Ζ 918. 
414. μετὰ σφίσιν 'Ίπ 1ἨΥ6χΥ 

Μ{1τΐίο6. --- εἶχον Ἠϊε]ίθτ ἆ. 1. ἆλ 
εἶθ πΙεάεισερᾶτζί παν (461), εὐϊίπ- 
ἴεη παπά ϱαοπίεη αα{σατιοἨίεη. --- 
ἀτυζομένην ἀπολέσθαι, επ ΠηβπΙῖν 
46χ νοχρορ[ε]]θεη Εο]σε: απ{βε6Υ β1ο] 
Ζαπι Ῥί6χρεη, ἀῑθ σαπι Τοάς εχ- 
ΒΟΠτοσΚκεπθ. 

4πὅ -- ε 4ὔ8. ω 849. θυμός 488 
Ῥε]εροπάθ, ἆἀῑο Περεηπβσεϊβίας, 
4ἱ6 αη2ζε Ἠεπάππρ νοη ἀει Ἰεάοι- 
χεητ 495 Ῥονγα[βίβοῖης, 

416. ἀμβλήδην οπιροτβ{ο/(βοπἆ 

γβΙ. ἀμβολάδην ὤ 864, πι]θ γοόωσα 
τοῦ ἆετ σεπα]ίδαπι Ἠθτνοχῦτθςπει- 
ἀεπ Ἰεμ]κ]ασο: ἵη Πδ[δϊσθΒ ΓΑΠΙΠΙΘΥΠ 
εα9Ὀτεο]μεπά. Ἅ 

4Τπ. ἄρα 81.9, {οἱσεγπά απβ ἆθπι 
γοτµεσεπάεη βομίοκβα] Ηε]ίοτα. --- 
ῃ πῖῦ αἴσῃ σα ἀ4επιβδε]ρετ Τ086: 
γρ]. 4 418. [Απμαηρ.] 

4τ9. Ὑαι. 7 905 8. 
480. ὅ Ῥί8 ἐοῦσαν: τρ]. Θ 988. 

α 4960. 1 61. 
481. δύσμορος αἰνόμορον, ἆαβ 

Ἰείρίετα παῖὸ 6ἴπετ ἀπτοἩ ἆἀῑο Βιζαα- 
Ποπ σετεομ{{ετασίεη Βἐείσογαπσ ἀθς 
Ῥερτίβς. 

482. νῦν δέ 80 αὖῦετ, τοη ἆθτ 
Ἠλητ]κλο κα ξ ἴπι ἀεσοηβαῦσ σα ἆθι 
ἵπ γογπετσεπεπάεπ ἸαπβοἩ οπί- 
Ἠα]ίοπειπ Ὑουείει]απςσ, Ἰαῖνεί ἀῑα 
αἰνόμορον ααδ[ϊητεπάο Βομι]άθταπς 
ηχος ἰχαιτίσεη βομίσκβα]ς οἵτπ. --- 
ὑπὸ κεύθεσι γαίηςΞξ ω 204 Ι6ῦ ταῖς 
δόµους 7α νατριπάεη. 

495-486. Ὑᾳπ]. 0 τοῦ- τοῦ. 
484. νήπιος αὔτως 80Ο Ρ8Ἠ7 

κ]αείῖπ, πψῖο Ζ 400. ϱ Τ26. 
486. ὄνειαρ: Τα 488. --- οὔτε σοὶ 

οὗτος: ἀπῦαῖ 156 αιοἩἈ ἄαταη σι 
ἀεπ]κοὮ, ἀαΐ5 65 ἆθπι ΚΙπάς γετααρῦ 
16 ἆθπι Ὑαΐεγ ἀῑο οι] ήιαίεη ἆθαν 
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: ν 
ἤν περ γὰρ πόλεμόν γε φύγῃ πολύδακρυν 4χαιῶν, 

αἰεί τοι τούτῷ γε πόνος καὶ κήδε᾽ ὀπίσσω 

ἔσσοντ᾽ " ἄλλοι γάρ οἳ ἀπουρήσουσιν ἀρούρας. 

ἦμαρ δ) ὀρφανικὺν παναφήλικα παῖδα τίθησιν’ 490 

πάντα δ᾽ ο ο δὲ ο... 

δευόµενος δέ τ᾽ ἄνεισι πάις ἐς πατρὺς ἑταίρους, 

ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρύων, ἄλλον δὲ χιτῶνος' 

τῶν ὃ) ἐλεησάντων κοτύλην τις τυτθὺν ἐπέσχεν᾽ 
/ / 2 28./ 2 ς ς 2 2 25/ χείλεα μέν τ᾽ ἐδίην, ὑπερώην δ᾽ οὖκ ἐδίηνεν. 496 

τὸν δὲ καὶ ἀμφιθαλὴς ἐκ δαιτύος ἐδτυφέλιξεν, 
χερσὶν πεπληγὼς καὶ ὀνειδείοισιν ἐνίσσων' 
τε 

Ἐπσιεπαης (Ρ 909) ἀιτοιἈ ῬΕῆεσε ἴπα 
Α]ΐθτ σα πνειρε]ίεῃπ, τα]. ΑοΠπῖ]]8 
]αρο ϱ 640 Ε, 

481---60ὔ. Απ ει {ο]σεπάει ἤθετ- 
ἱχεϊρεπάει ῥῬομ]άεταηςσ ἆετ ῬΒε- 
ἀτᾶηρπ]ς απᾶ Ιαἱρ]Ιοπεπ ὙΝοῦ ἆθβ 
Κθπίσβεη]κθ]ς, βοψῖθ απ ἀ4εχ ΑΊ]σε- 
πιθιπῃΠθῖς ἀεν Ώατείε]]αηπςσ 490---499 
πἝἩτα ὈθταΙίς Ατικζατοι Ὀδστῦϊπαᾶς- 
ἴεη ΑπδίΟ[ς απὰ τετπατ{ 487-499. 
Άγειχ ἀῑε {ο]σεπάεπ Ύδθχεο ὄ00-- 
604 βὔεπθη τς ἆεπ νογµετσεῄθη- 
ἀθπ ἵπ 8ο 6πΏσετα ΖπβαπΙΙΠεηΠαΠσθ, 
485 εἶθ νοηπ ἆθπεθ]ρεη πΙομί ϱσθ- 
ἰχεππῦ πγετάεη Κὔππεηῃ. ῬΏασεσεπ 
πητα ν1ε]]εῖολό ἀπτοἨ ἆει Απδοῄιιις 
γοη 506 απ 486 ἆει ατερτᾶησ]ο]ε 
ΖαβαπηππεηΏαης πειᾳεβίε]]!. 

488. τούτῳ ἀπτοι γέ Ῥείοπύ ἵπ 
βοἩπαευσ]{οηθτι ΑΠΕΚΜ: 41θβεπι Όπ- 
σΙϊε]ε]]πᾶθρ. --- πόνος καὶ κήδεα νε 
Φ 526. ὙδτβεοΠπ]α({ς πγῖε 4 2π0. ἔ ιδτ. 

489. ἆλλοι Ἐτοαπιάς. -- ἄπου- 
ρήσουσιν Ἐπαῦ. 2α ἀπηύρα (ἀπέϕρα), 
Ψθτάθη οηύταΙ/[βεπ. Απάθτε ]6βεῃ 
ἀπουρίσσουσιν, πετάθη ἀπτοῖι Ὑευ- 
τᾶσεκαπσ ἆθν ἀτεηζαίαῖπο εομπηᾶ]θτῃ. 

490. παναφήλικα πα Ἠϊ6Υ. --- 
Μι ἀϊεβεπι Ψσδγβε Ῥοσίηπί οἴπο α]]- 
ρεππεῖπε Βομι]άεταπρ ἆθβ {γαπτῖσεπ 
Ί10568 εἶπες νεγγψαϊείεη Κπαβθη, πγε]- 
οπε 600 ἀπτοί ἀἱο Ἀρειταβοπεπάς 
Βπηιϊεταησ ἄθ5 Ναπιθης Αστυά- 
ναξ «η Βήε]]ο ας Ῥὶ5 ἀαλμῖπ ππΏθ- 
βπηπιεη Βαβ]ε]ές πίοάεν σα ἆθπα 
Ῥοβοπάθιηπ νοτΠερεπάεν Εα]] ἄρογ- 
Εε]ειίεῦ νητά. 

491. ὑπεμνήμυκε πα Πεν, Ῥετ{. 

ἔρρ᾽ οὕτως οὐ σός γε πατὴρ µεταδαίνυται ἡμῖν. 

πα ὑπημύω ταῖς αἴθβεμεν Ἠεάαρ]]- 
Καίϊοπ, αὖθετ πιοπῦ Ζα οτκ]ᾶτοπάθπι 
εἴηπσθβεοποβεπεη ν, πΠῦ πάντα: Ἰαῖῦ 
ἆαβ Παταρί ραη7 βΊηκεη Ίαββθη, 18 ΓΕ 
ἄειπ Κορέ πᾶπρεηῃ. --- δεδώκρυν- 
ται δὲ παρειαί Ξ- υ 968, τα Π τ. 

492. δευόµενος ἀατΏεπᾶ, ἄνεισι 
σομίέ Ἠιπατξ, Ζα ἆθπι Ἠδμει 116- 
σεπά σεᾷαομύεη Τα]αεῦ, αὖενι 499 
σρολμῦ πατᾶο]. -- ἐς ἵπ ἂπς Πας 
Ζα. --- ἑταίρυς, ἀἱε Ὠαϊπ Μαμ]α 
γετβαπηππε]ῦ σεᾶαοπ βἶπᾶ. 

4094. τῶν δέ ΥοἩη Πέπε, αϱ- 
Ἠάπσίσ νοηΏ τις, ἆασι ἐλεησάντων 
πθηη δἷο ΜΙ{]ειᾶ {αββθ6η, ποσα 
4εγ ἄερεπραῦ 496 {ο]αῦ. --- τυτθόν 
Νεα. οἵπ ποεπῖᾳρ, εἶπε Καθ Ζεἵζ, 
-- ἐπέσχεν, πε π 444. Ι 489, σπο- 
ΤΗΙΒΟἨΘΥ ΑΟΧ. 

4056. Ααγπάθίοπ, παι] ον βαΐσ 
ἀἆθπ Νασπεαίᾳ Ζα ἆοπι ραταακΙβοΏεπ 
γοτάετβαίπο 494 Ῥ1]άεί. --- ὑπερώην 
παν Ἠ16Υ, 

496. τὸν δὲ καύ: εἴαζῦ ἆεΒ (ε6σεῃ- 
βαῦσες 4ος Βαβ]θε]ίβ σα 494 πγ]τὰ ἀῑθ 
Ιάεπα(ᾶς ἆθ ΟΡ]εΚκίε Πεχγογρε- 
Ἠοῦθεα: κβπη: ἀθπιβδθ]ρεπ Κπαβεηπ 
Καηπ 65 αὔθγ αποΏ Ώεσθσπεῃ, ἀαίβ. 
-- ἀμφιθαλής πατ Ἠϊ6ν, εἶπ Κπαβε, 
ἀεπι Ῥοιάς Β]ίθτη πος} Ίθρεπ; εἰρεπί- 
1ο: ααξ Ῥεϊάθη Βαεϊζθη απιρ] Πέ, ἵπ- 
ἀθιι ἀθὴςε]οε σ]εἰοῃδατπι ΖΠΙΡΟΠΕΗ 
γαἴετ ππὰ Μαζζεν εἴε]επά ππᾶᾷ ἀἴθβο 
Αη. Β6ΕΙΠ6Π Ὠθϊάση Βεϊΐδεηπ ἵη Κταβ 
απᾶ Β]άΐε εἴεπεπά σοᾷαοπῦ αἶπά. 

49π. ὀνειδείοισιν πηαχ Ἠ]ει οἴπε 
ἐπέεσσιν, βαρείαπ{1ν1θτῖ, 

498. ἔρρ 8οἳαετ ἀῑο] {οτῦ, 
8 Ἔ 
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δακρυόεις δέ τ᾽ ἄνεισι πάις ἐς µητέρα χήρην. 

᾿4στυάναξ. ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ γούνασι πατρὸς 500 

μυελὸν οἷον ἔδεσκε καὶ οἰῶν πίονα δηµόν᾿ 
2 ἀ ο 2 ο ο ιά - / αὐτὰρ ὔθ᾽ ὕπνος ἕλοι παύσαιτό τε νηπιαχεύων. 

εὔδεσκ) ἐν Λέκτροισιν. ἐν ἀγκαλίδεσσι τιδήνης. 
2 -- 2Η - / 2 / -- 

εὐνῇ ἔνι µαλακῇῃ. δαλέων ἐμπλησάμενος κἢρ. 

νῦν δ᾽ ἂν πολλὰ πάθ]ῃσι. φίλου ἀπὺ πατρὺς ἁμαρτών, 506 

᾿4στυάναξ. ὃν Τρῶες ἐπίκλησιν καλέουσιν᾿ 

οἷος γάρ ὄφιν ἔρυσο πύλας καὶ τείχεα μακρά. 

νῦν δὲ σὲ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι νόσφι τοκήων 
αἰόλαι εὐλαὶ ἔδονται. ἐπεί κε κύνες κορέσωνται, 

γυμνόν' ἀτάρ τοι εἴματ ἐνὶ µεγάροισι κέονται 510 

Λεπτά τε καὶ χαρίεντα., τετυγµένα χερσὶ γυναικῶν. 
32 2 5 / / / λ , 
ἆλλ᾽ ἦ τοι τάδε πάντα καταφλέξω πυρὶ κηλέω, 

οὐδὲν σοέ γ᾿ ὄφελος. ἐπεὶ οὖκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς. 
ἀλλὰ πρὺς Τρώων καὶ Τρωιάδων κλέος εἶναι." 
Ὡ 

οὕτως πα] εἶπει αὈππεϊεεπάεη Ηαπά- 
Ῥοπεριπς: 50, ΨΙε ἕ 318. ϱ 44Τ. 

499. χήρην, ἀῑε 1Ἠπι αἱ8 εοἱο]ε 
αποἩ πΙοβῦ ἨΠε]έεη Καπη. 
500. ᾿Αστυάναξ: σα 490. --- πρὶν 

μέν: Θεᾳεπδαία νῦν δέ ὄ0δ, ἄἱδο 
--- Ὀϊς Ιθίῖ. --- ξοῦ 56ἶπθβ ση 
- Ὑσ]. Ι 488 ἔ. 

602. παύσαιτο ταῖς Ραταοϊρ. πχ 
Ἠϊεχ, ἀοοὶ εοπεῦ Λήγω. -- νηπι- 
αχεύων πατ Ἠϊας, 

508. Ἠτεύες Ηεπικομ: σ6]. 8 δ5τ. 
604. εὐνῇ ἔνι µαλακῇ πε Ι 618. 

Κ πδ. χ 196. φ 349. -- Φαλέων 
παχ Ἠ16Υ, Νοαίχ. Ρατ. ἀε5 Αά]εκί. 
Φάλυς, Κδεί]ίοιος, ΚδςΙεπε Βρεῖ- 
ϱοἩ ππά Εεᾶπκο, νε]. Θάλεια δαίς. 

505. ἀπό Ζα ἁμαρτῶν, να]. Ζ 411. 
606. ἐπίκλησιν καλέουσιν: 7 99. 
σ0τ. σι. 7 408. Ζψειίεν Ηεπι]- 

βἴ]οι - ὤ 84. 

2/ ΄ 2 3 .λ / - 

ὧς ἔφατο κλαίουσ’. ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 5 2 516 

609. αἰόλαι υΙπιπιε]ηᾷθϱ. 
611. Λεπτώ τε καὶ χαρίεντα -- 

κ 9958, νο]. ε 28Ι. 
619. παταφλέξω, παχ Ἠϊθτ, πο] 

ἆατ ΒΙδίε Ζα Εμτεπ ες Τοΐεηυ πποτῖ- 
το]]επ Βεβ1{2 ἀθεεεε]θεπ σα πετύτεῃ- 
ἨθΘηΗ, σα]. Ὁ 1τι . απᾶ ἆῑε Ίεπ- 
ἄ πως πτέρεα κτερεῖζειν: σα α 291. 

618. οὐδὲν σοί γ᾽ ὄφελος ΑΡρο- 
αθοι Ζᾳπι νοτπεχσεπεπάθη βΒαΐσθ. 
-- ἐγκείσεαι πι Ἠϊθτ: απ ἆεπι 
ΤοϊαεπΌείξ 5ο πεπῖσ νρ]. Σ 9651. 
αἱ5 ααἲ ἆαπι Βοπειίοτπαπίθη, ἆξ ἀῑθ 
Ἰμεῖεμε ἵπ Αοβ]]ς Ηᾶπάει 1906. 

δ14. ἀλλὰ --- κλέος εἶναι ἄεσεῃ- 
βαΐζ Ζα οὐδὲν -- ὄφελος, Ιπβπϊ ον 
465 Ζνψεεκς. -- πρὸς Τρώων τοῦ 
5ο]Ἱζοη ἆαι Έτους, πθ]οπαο ἆατοπ 
βρτεσμεἩ ψετάεα: νε]. Ζ 626 αἴσχε᾽ 
ἀκούω πρὸς Τρώων ππὰ σ 169. 

515 -- Τ' 501. κ τ4Ῥ. 

ος 
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ΤΙΛΙΑΔΟΣ Ὁ. 

ἆθλα ἐπὶ Πατρόκλα. 

ὡς οἳ μὲν 6τενάχοντο κατὰ πτόλιν' αὐτὰρ ᾿ ἄχαιοὶ 
ἐπεὶ δὴ νῆάς τε καὶ πι αες ἴκοντο, 

2 2 οἳ μὲν ἄρ) ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος, 

Μυρμιδόνας δ᾽ οὐκ εἴα ἀποσκίδνασθαι ᾽άχιλλεύς, 

ἀλλ ὅ γε οἷς ἑτάροισι φιλοπτολέμοισι µετηύδα᾽ Φι 

»Μυρμιδόνες ταχύπωλοι. ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι, 
μὴ δή πω ὑπ) ὄχεσφι Λλυώμεθα µώνυχας ἵππους. 

ἀλλ᾽ αὐτοῖς ἵπποισι καὶ ἅρμασιν ἄσσον ἰόντες 

ΠΙάτροκλον κλαίωμεν᾿ ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ Βανόντων. 
αὐτὰρ ἐπεί κ᾿ ὀλοοῖο τεταρπώµεσθα γόοιο, 10 

ἵππους Λλυσάµενοι δορπήσοµεν ἐνθάδε πάντες." 

σας 

Ῥιο Ετζᾶη]απσ ἆθβ (.Θβ4Ώσ6β Ίπῃι- 
{α[αῦ 7ηγαῖ Ἡπαρίίεϊ]ο, ἀῑε ΓεΙετ]ῖο]ε 
Ῥοείαἰίαηπσ ἆθ59 Ῥαΐτοκ]οῬ (1---251) 
ππᾶ ἆἱο σα Έμτει ἀἆθβεθίρεπ Υεταή- 
βἰα]νείεπ Καπιρίρρίε]ο (258-- 891), 
απά πε]οῃε Ιείζίετο α]]εῖη ἆῑθ α]ίο 
Ὀπετεσμσίβε 4ος ἄθεαηρες ἆθλα ἐπὶ 
Πατρόμλω Ἰππεϊκα. Ύοη ἀἴθβεπ 
Ὀδίάση Βέϊε]κεη Ιδί ἀας οχείογο ἀπγο] 
Αοπῖ]]ς Γονίε Χ΄ 886 Π. ἵπ Απββιολῦ 
σοβ{ε]]{, πᾶλτεπά ἅῑα Πεϊοπεπερίε]α 
ἀατο} πΙοΒ{Β γοτρετεϊ{εί παο]ι Φοβ]ά{5 
4ετ Βερίαἰίαηρ εἰπίτείεη:νρ].Ζα 250. 
Ῥιο ἀατρσεβρ[ε]]θεη Ἐτεϊσπίρεο {ή]]απ 
ἄἆθ6ω Περῦ ἀεβ 2Τ. Τασες ππά ἆθῃπ 28, 
ππᾶ 99. Τασ ἆετ Πῖας. 

γ. 1--54. Αοπῑ]] απᾶὰ ἀῑο 
ΜγτπΙάοπεη απ/{αητεη ᾖΙπ 
{ροιετ]]1οπεπ Απίζασε πεῃ- 
Κ]ασεπά ἀϊεΤεῖσοιπε ἀες Ραΐἴτο- 
κΚὶοβ; ΑοἨ1]] αἰτοοκῦ περεη 
46τεε]Όεπ ἨἩεκίοτε Πεῖοιο σα 
Ῥοάοθηι. Ῥϊο ΖατΏείαπηπςσ ἆ46θ8 
61ο 6ηΠΒΟἨΠΙ31186Α. 

1. Ότο ἀθπ οσ]οίοπεα Απίαπς 
4ἱ6β6Ά παπά ἆθβ νοτπετσεπεπάεῃ 
γοιβεε Χ 616 τρ]. Ζα Ζ 912. [Απῃ.] 

9. Ὑσ]. 0258. Σ 150, ἐπεί ταῖς 

σεάεμηίεπι Απ]ααῦ πο ἆ 9τ9 τπᾶ 
βοπβῦ ἵπ ἆθτ 04γΕβεθ. 

Ὁι ο μ οὐ. 
4. ἀποσκίδνασθαι πχ Ἠ1θ6Υ, ΥΟἨ 

παπα) {οτῦ ο] Ζετβίτειθη, 1ΠΏ σα 
νοαχ]αβεεπ τιπᾶά β816Ἠ σα Ζ6χβίτεπεη. 

δ. Ἰπεῖιει ἨἩοεπιϊβθιοι -- Τ' 269. 
ϐ. ἐμοὶ ἐρίηρες κτὲ. βοηκῦ 1π ἀετ 

Οάγβεεε: Ζα µ199. ἐμοί Έο88θ8- 
βΙνρτοποπηθη,, επς τεγριπάεη ταῦ 
ἐρίηρες, ΤΙΘΙΠΘ ἴγαι{θη. 

Τ. µή πιῦ πω ποςἩ π]ολῦ; δή 
ἆοςσςλὶ τπβεπί 4ἱθ Δαβονάσσας 
ἀπιησεπάετ. -- ὑπ) ὄχεσφι -- ὑπ 
ὀχέων πη{ετ ἄετῃ ὝΨαρεπ Νεα, νσ]. 
Θ 648 ὑπὸ ζυγοῦ, ϐ 504 ὑπὲξ 
ὀχέων. 

Β. αὐτοῖς Ῥεϊπι βοοϊαΊνειπ Ταν 
ἵπποισι πιὶὔδαπαῦ: 7α Θ 24. τ. 
ΡΙ, 48. 15, 16. 

9. κλαίωµεν γοηπ ἆαν {ὔγπι]σμαῃ, 
{ε1ετΠο επ ΤούεπΚκ]αρε: τα «Χ 986. 
-- 6 Ὀϊβ θανόντων --- ω 190, πα τό 
Π Απ. 616. ω 996. ὅ ἀθπιοπίτακίν. 

10. ὁλοοῖο Βεϊπγοτί νοη γόος πχ 
Ἠϊ6γ ππᾶ 98, βοπϱῦ πρυερός. --- 2νψεῖ- 
ἴθ6ς Ηοαπιϊκζοὴ -- 1 912. Ὢ 98. 

11. δορπήσοµεν., Επῦ0. πο ἆθπ 
Κοπ]απ]ένεη ἀθεχ Απιβοτᾶοσαηα [---θ 
Ζαβ]οποειπά: σα Η 99 Ε -- ἐνθάδε: 
ρα 19. 
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ὧς σου οἳ δ᾽ πο ἀολλέες. ἦρχε δ᾽ ᾽άχιλλεύς. 

οἳ δὲ τρὶς περὶ νεκρὸν ἐύτριχας ἤλασαν ἵππους 

µυρόμενοι" μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσεν. 

δεύοντο φΦάµαθοι. δεύοντο δὲ τεύχεα φωτῶν 16 
δάκρυσι" τοῖον γὰρ πόῦθεον µήστωρα φόβοιο. 

τοῖσι δὲ ΙΠηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο. 

χεῖρας ἐπ᾽ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου' 

υχαῖρέ µοι. ὦ Πάτροκλε. καὶ εὖν ᾽άίδαο δόµοισιν᾿ 

πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω, τὰ πάροιθεν ὑπέστην. 20 
ἝἜκτορα δεῦρ᾽ ἐρύσας δώσειν κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι, 
δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσειν 

Τρώων ἀγλαὰ τέκνα. σέθεν κταμένοιο χολωδείς." 

19. ὤμωξαν Αοχ. ετποβεπ ἀῑςθ 
ἨΓεμκ]ασο. -- Ίρχε 8ο. οἰμώζων. 

18. περὶ νεχκρόν: ἆετ Τ,εἵοεππαπι 
Ἠοσί πας] Τ' 911 Ε. ἵπ ἆθτ Τσεχ- 
ἨΠζίο ὠὦνὰ πρόθυρον τετραμμένος: 
4ἱ6βο6 ὙΨοταπβεείζαησ, ππε]ομε 6ἶη 
ὉὈπιίαἨτεηπ ἀετ Γδῖοπε ποπ σοερζαῦ- 
ἴοῦ, Καηπ ἆατ Ὠἱοηίετ ἀϊεβοτ Βύε]]α 
πΙολί ντο] γογ Αασεῃπ σεμαὈῦ παβεπ. 
Απο ἀεαθεί ἵπ ἀ4ετ σαηζεη {ο]σει- 
ἀθειπ Πατεία]]απσ πἰσαί ἀἆαταιί ΠΙΠ, 
ἀαίβ ϱτ εἷοι ἆἀῑο Τιασετπϊῦίο τοηπ 
εἴπαγ τηῖς οἴπεπι ἄεπερο ππᾶ αἴπθπι 
Που νετεεμεπεηῃ αὐλγ ππασεβεη σθ- 
ἀαοΏίέ Ἠαῦε, γα Π 981 ππα οὸ 455 Β. 
νοταπβσεβείσί πγτᾶ, νιε]πιεΏτ 1δί αἵπ 
{νεῖετ Ῥ]αΐ: Ῥοαῖ ἆεπι Ζε]6 ππὰ Βοπίβε 
ΑΟΠΙΙ]Β απι ἀθρίαάο ἀεεΒ Μεετες αἱς 
Ῥοματρ]αίζ ἀ4ετ γουσᾶπσε σεἀαοΠί: 
νσ]. 15. 284. 69 8, Ὑσι. αποῇ ω 69, 
ΨΟ 8ἱΟΆ ἆθτ σ]εῖομε Απίζισ” πα 
ἆεπ Βοπεϊιοτπαπίεη ὈῬεπεσί, απ 
ἄθπι ἄθτ Τοΐε Πεσῦ. 

14. Ἐτεῦε Ἠεπα]βίοἨ -- 954. 
-- γόου ἵμερον ώρσεν, 5οηβύ ]αα0εῦ 
ἀας Ηαπι]αῦ]ο]ι ΠΙΟΣ, πῖο 108: ὑφ᾽ 
ἵμερον ὤρσε γόοιο. Ὠϊο ΑΠΝΓΘΒΕΠ- 
Ἠοαῖς 4ετ Τπειῖς πητᾶ οἴνπο πγοϊίογθβ 
νοταιβσοβεῖζ{. 

15. ὙΥσ]. ὙΥετρί]. Ααπ. ΧΙ, 191. 

17. 18 -- Σ 916. 81Τ. Ὀϊθβο ΑΠ- 
βρτας]μο οτ[ο]ᾳέ παθτ]ο] οχθέ η8 ο] 
46 Ὀπιίαλτί, --- Βείτοπιάσπά 180 Ἠ16Υ 
4ἱο Ὑοπάπησ ἐξῆρχε γόοιο, 4 ΥΟΠ 
εἶπετ οἰσοπί]ίοπει Ἠ/εἸ]κ]ασο ἴπ ἆθπ 
{ο]ρεπάεπ Ἠ/οτίοπ πΙομίς οπ{]α]{θτι 

18ύ απᾶ ερεπεογοεπῖσ οἶπο Αππαηπιθ 
οἆετ Ἐοτεείσαπσ ἆἄθιβε]ρεη γοῃπ 
βεΙζεη απάετετ 94 {. Εο]σί. 

19 -- 19Τ. χαῖρέ µοι ἴπι οἴσεπί- 
Ἠοπεη Βίηπε: {τεαςθ ἀῑσλ πα1τ. --- 
παὶ εὖν Αίδαο δόµοισιν: οὈποᾗμ] ἅα 
1η Ἠαάες Ρ18ΐ, ἀει ἔγεπάθπ]εετ, γβι. 
1 94 ἀτερπέα χῶρον ππᾶ δειλός 
τοηπ ἀεπι Τοΐεπ, Ζα 66. 

20 -- 190. τελέω Ἐτάφεη»ς: νσι. 
Ζα91.-- πώροιθεν ὑπέστην: Σ9548. 
6 σρης Φ 2τ--55. 

ΥΒΙ. σ 87. χ 4Τθ6. δώσειν ππὰ 
ο αν Ίπι ΑπβοΏ]π[ς απ 
ὑπέστην, πᾶλτεπᾶ πιαπ 6 Απδ- 
{ἄἨταηπσ Τοη τελέω 1π Ππάϊκαξίνεν 
4ε5 Βινᾶξεπς αγπατθεῦ. --- δώσασθαι 
Ιπβπ]ν ἆοθ5 Ζπεοεκεος σι δώσειν, 
Ῥαϊ ἆθπι αὖατ π]ομῦ πιθἩτ Ἕκτορα 
αἲς Οὐ]εκό σεάαςμί 18ΐ, Βοπάθγη 
πηρέα γοχεομπψερῦ, ἆλλλον. ὠμά ται. 
Χ 84τ ὤμ᾽ ἀποταμνόμενον πρέα 
ἔδμεναι. Ιπᾶες βοἸείπεη ἀϊθβο Ψετβθ 
(51--328) ἆει Ζαβαῦ; οἴπεβ Ιπίοτ- 
Ῥο]αΐοτς 7 56η, ἆθτ θ6ἶπ6 πἈπθγθ 
Απθζήηταπσ γοηπ τὰ πάροιθεν ὑπέ- 
στην νετπι][5ία. Εομ]ίθη ἀ4ἶεβο Ύδυ5θ 
αχβρτησ]οἩ, 8ο Ἰαῦ Αα] αι 
τελέω παν πι ΘΙΠΗ. πα8 6: ὅ 984 
ἀεπι Ἐπτειπάθ σε]οθίο, ΠΗε]κίους 
Ἠατρί απὰ Ἠδείαπσ νοτ Ραἰτο]κ]οβ) 
Βοβίαίζαπσ Ἠονυοεϊσατίπσου, απᾶ 
ἀἱες Ὑδγβρτοσμεπ νο]]2ϊεπί ϱν ἴπι 
πγθροη{]Ισπενπ ἆπτοὮι ἆῑο 94 Ε. {ο]- 
σοπάο Ἠαπά]απρ. 

99, 98 --- Σ 896. 53τ. Ὑρὶ. Ψ 181 Ε. 
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ᾖ ῥα καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα µήδετο ἔργα, 
πρηνέα πὰρ Λεχέεσσι Μενοιτιάδαο τανύσσας 96 

ἐν κονίῃς. οὗ δ᾽ ἔντε ἀφωπλίζοντο ἕκαστος 

χάλκεα µαρμαίροντα., Λύον δ᾽ ὑψηχέας ἵππους, 

κὰδ δ᾽ ἶξον παρὰ νηὶ ποδώκεος 4ἰακίδαο 

μυρίοι' αὐτὰρ ὁ τοῖσι τάφον µενοεικέα δαίνυ. 

πολλοὶ μὲν βόες ἀργοὶ ὀρέχθεον ἀμφὶ σιδήρω 80 

σφαζόµενοι., πολλοὶ δ᾽ ὔὕιες καὶ µηκάδες αἶγες' 
πολλοὶ δ᾽ ἀργιόδοντες ὕες, Δαλέθοντες ἀλοιφῇ, 
εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ηφαίστοιο᾿ 
πάντῃ ὃ) ἀμφὶ νέκυν κοτυλήρυτον ἔρρεεν αἷμα. 

αὐτὰρ τόν γε ἄνακτα ποδώκεα Πηλεῖωνα 86 

εἰς ᾽άγαμέμνονα δῖον ὤγον βασιλῆες ᾽άχαιῶν, 
σπουδῇ παρπεπιθόντες., ἑταίρου χωόμενον κἢρ. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ κλισίην ᾽ἄγαμέμνονος ἶξον ἰόντες, 

αὐτίκα κηρύκεσσι Λιγυφθόγγοισι κέλευσαν 

ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα µέγαν, εὖ πεπίθοιεν 40 
ΠΠηλεΐδην Λλούσασθαι ἄπο βρότον αἱματόεντα. 

αὐτὰρ ὅ γ᾿ ἠρνεῖτο στερεῶς, ἐπὶ δ᾽ ὕρκον ὕμοσσεν' 

24 -- Χ 89056. 
2ὔ. πρηνέα Ῥτο]θρΏϊδοῦ Ζαπι 0Ρ- 

1εξῖ: νο]. « 18. --- Λεχέεσσι: νβ]. 
Σ 359. -- τανύσσας Κοιποϊιάεηῦ τί 
µήδετο. 

26. ἀφοπλίξεσθαι παν Ἠ1ετ. 
ϱτ. Ἐτεῦες Ἡοπιϊδίῖο] -- Π 664. Σ 

181. -- ὑψηχέας πουἩπ]ιθο]μετηάϱ 
ᾱ. 1. παρ εγποβεπεπι Κορίε: Υετρ]. 
Άεῃπ. ΧΙ, 496 αγγεσἰῖς [επιεπίες οεί- 
υἱοίθιιβ αἰίο. 

98. Ὑοτεείησαπσ ναι. ὦ 520. 
99. µυρίοι: νσδι. Π 168 Β. -- 

τάφον δαίνυ πια γ 5809. Γεχ1εῖοπει- 
βεπππαπς Ππάεῦ Ἠ]6γ οι ἀ46Υ Β6θ- 
εἰαίίαπσ εἴαζῦ, «ὁ 809 παο] ἆθικε]- 
Ῥεη τσ]. 666. 

90. ἀργοί ϱ]Ἀπσεπάς, Ῥεῖ βόες 
παχ Ἠϊ6Υ. --- ὀρέχθεον παν Ἠῖθυ, 
νρ]. ῥοχθέω, τὂολδ]{θι: τρ]. µ 995 
πρέα δ᾽ ἀμφ᾽) ὀβελοῖς ἐμεμύκει απὰ 
τα Ν 441. -- σιδήρω: ἀῑο Μεββετ 
αἶπᾶ βοπεῦ 6Ἠθγπο. 

80. Ὑρ. Ι 407. 
5 εξ ο ηςΣ 
84. κποτυλήρυτον παν Ἠϊε6τ, Ἰπ 

Ῥομα]εη απ{σθ{απσθη, 4θ8 80- 
νο ἀμφὶ νέκυν πεὶβύ ἀατατί ἨΙη, 

ἀαί5 ἀῑο σοεοπ]ασομίείεη Τΐεγο αἱΒ 
οἵπ ἆθπι Τούεπ Ζα Ἐμτεηπ ἆθβισε- 
Ὀτασλίεε ΟΡρί6χ σε]{εη. 

γ., 56--586. ΑοΏ1]] πΙπιπι ὐ πι1 
4εαπ ἄρτίσεην Ῥήτβίθη 1η Αρα- 
ΠΙΘΠΙΏΟΠΑ Ζ6]ί ἄαθς ΜαΠ]ἱ παπά 
{οτάςετί Ιαὐσπίονθοη αἩπ{ ΑΠ ΑΠ- 
ἄετη Μογσαη Ηο]σ ζαπι Βολεῖ- 
ἰογτμαιίεη ο]θη 21 148861. 

96. [Απμαπς.] 
86. εἰἶς Ρῖ6 ἄγον -- Η 919. εἰς 

ᾱ. 1. 1η ἀ4αβ ᾖΖε]ί ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠΒ, | 
γρ]. 98. 

8π. Ἐγτείεβ Ἡοπιϊβίοἢ «ᾱ- ω 119. 
88. Εγτείος ἨεπιβίοὮἨ -- 4 618. 

ἷξον ἰόντες -- Κ 4Τ0. 

89 -- Β 50. 443. Ὑσ]. β 6. Απ 
4ϊθβεπ Ῥίε6ι]εη εεμί ἆας Ερίθπθίοη 
Λιγύφθογγος ἵπ Βεζϊεπαπσ σα ἀθτ 
ααεζα{ϊπτεπάεη Παπά]απα, Ἠ]θς ηατ 
αἱ Ερήλείοηπ ΟΥΝάΠΒ. 

40. ἀμφί Οϊς µέγαν: τα Σ 944. 
--- εὖ πεπίθοιεν ἸΝ απδυμβαίασ 818 
46 Ῥεειε ἆοτ ἆοπ Βε[ίεπ] ετίεῖ]επ- 
ἀ4επ ΕΙτδίεῃ, 

41. Ὑπι Ἐ π. Σ 945. 



ε 

40 ϱ8. ΙΛΙΑΔΟΣ Ὁψ. . 

οὐ μὰ Ζῆν᾽, ὃς τίς τε δεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος., 
οὐ Θέμις ἐστὶ Λοετρὰ καρήατος ἆόδον ἰκέσθαι, 
πρίν γ᾽ ἐνὶ Πάτροκλον Θέμεναι πυρὶ σῆμά τε χεῦαι 46 
κείρασθαί τε κόµην. ἐπεὶ οὔ μ᾿ ἔτι δεύτερον ὧδε 

ἴξετ᾽ ἄχος κραδίην. ὄφρα ζωοῖσι µετείω. 
ἐλλ᾽ ἦ τοι νῦν μὲν στυγερῇ πειθώμεθα δαιτί᾽ 
ἠῶθεν δ᾽ ὕτρυνον, ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγάμεμνον, 
ὕλην τ᾽ ἀξέμεναι παρά τε σχεῖν., ὕσο) ἐπιεικὲς δ0 
νεκρὺν ἔχοντα νέεσθαι ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα, 

ὄφρ᾽ ἦ τοι τοῦτον μὲν ἐπιφλέγῃ ἀκάματον πῦρ 
θᾷᾶσσον ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν. Λαοὶ δ᾽ ἐπὶ ἔργα τράπωνται." 

ὧς ἔφαθ᾽. οἳ δ᾽ ἄρα τοῦ µάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο. 
ἐδσυμένως ὃ᾽ ἄρα δόρπον ἐφοπλίόσαντες ἕκαστοι ὅδ 

δαίνυντ’. οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς έίσης. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἔντο. 

οἳ μὲν κακκείοντες ἔβαν κλισίηνδε ἕκαστος, 

48δ. οὐ μὰ Ζῆν), πῖε υ 989; ἀἷε 
Νεραίοη ψητά 44 ΒπσΟΠΟΠΗΤΠΘΗ: 
πα 4 86. -- ὃς τις, ἆάς Υετα]]σε- 
πιεϊηεγπάο Ἠε]αδῖν, Ζαπιαὶ νεγραπ- 
ἄεπ πας ἆα; οὈεπ[α]]ς ΙπάεβπΙῦ ζα 
{αβεεπᾶεπ Ῥαγακε] τε, ἵπ Ῥεσπαρ απ 
εἶπθ 6ἴπζε]πο Ῥεειπιτηζε Ῥ6χβοη 180 
εοἩην απ{{α]]επᾶ: 8πάθι αἶπᾶ ἆῑε 
Ε3]]ε Ε 1Τ6 ππᾶ ϱ ὅδ. -- θεῶν Εἱ5 
ἄριστος --- Τ' 258. τ 908. 

44. παρήατος οτ]κ]άτί α1οἩ απδ 
κ 961 Σ ες ῥ ἀσάμινθον ἔσασα λ16᾽ 
ἐκ τρίποδος. ̓ μεγάλοιο -πατὰ κρα- 
τός τε καὶ ὤμων. -- Ζαπι Απκάτασ]ς 
σσον ἰπέσθαι νβ]. ἕ 220 δηρὸν 
ἀπὸ χροός ἐστιν ἁλοιφή. 

46. πείρασθαί τε πόµην --  ὃ 198, 
σατ 98οπο τει. ὉὪ 15565. 141. -- 
ὧδε 1η ἆαπι ἄταᾶα, πε ]εῖσῦ. 

48. Ὑρ]. 6 502. στυγερῇ τεχ- 
ηα[βῦ, Ἠϊ6υ γοπι Μαβ]ε, πε 5οπηβῦ 
ἐρατεινή απᾶᾷ ἐπήρατος Παϊ[αί, νγεῖ] 
46 Τνγαιεχηᾶςϱ Εν ἀῑο Ἐτεπάςεη ἀ468 
Μαμ]ος απεπαρ[άπρ]ε] 188: εὔθπδο 
Ἠθι[ες ἀετ Μαρεηπ η 316 στυγερή, 
ηη]6 ἀοτ Βερτϊπάπηρ: Π τ᾽ ἐκέλευσε 
ἕο μνήσασθαι ἀνάγκῃ καὶ μώλα 
τειρόµενον παὶ ἐνὶ φρεσὶ πένθος 
ἔχοντα. --- Βαῖ ἀἆθτ πε] νυµτὶ πιθέ- 
σθαι ϐ 002 σοριάείεν ὙΓοπάαπρ 

δαιτὶ πείθεσθαι, πο ἀαεχ ἄππ]ιοπαι 
γήραϊ Λλυγρῶ πείθεσθαι Ὢ 645 Ἰεσί 
ἀἱδ Απεοπηπππσ σα ταπᾶε, ἀαίς 
ἃας Ἐϊππαμπιοι ἄοτ Μαλ]σοϊν απᾶ 
4ᾳ5 ΑΙῑεν ἵπ ἆεπ Ναἰαγσθεείπεη Ὀθ- 
στϊπάείε Οτάπππσεη αἶπα, μον 
ΤΙΘ 81ο] {σετ πΙ{Β. 

49. ὄτρυνον 859. ἄνδρας. 

60. ἀξέμεναι Τη. 45 σεπιθομἔεπ 
ΑΟΙ. --- παρά την σχεῖν Ῥοβο]μας- 
{Θῃ. --- ὅσσ(α) 15ὐ ΟὈ]εξί σα ἔχοντα 
αππᾶ. Ὀεστοαί[ί 8Η6Β, σας ἀἱο ΘΙ5ἱθ 
νοτβε]τεΙθῦ (ἐπιεικές 8ο. ἐστι) Εᾶτ 
εἶπα εγεπτο]]ο Βεείαδίαπς. 

61. ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα -- Λ ὄτ. 
166, Ἠἶπαῦ ἵπ ἆαπε Ώαπκε]. 

62. ἐπιφλέγω πιαχ ποςἩ Β 466. 

δδ. Φᾶσσον: τα: Ετκ]άπαπᾳ νρι. 
τα Β. ππά σα Η 409 1. --- ἐπὶ ἔργα 
τράπωνται, πῖε ΙΤ 455, Ἠϊετ του 
4εν ΚτιοσκατΏοῖῦ, 

ὔ4 -- Η ὃτ9 παπά βοπεῦ. 
σοτη, π]]]1ς. 

ὄδ. ἐσσυμένως τὰ ἐφοπλίσσαντες. 
--- Ἕκαστοι ἀ4ἱδ Ἱπ ΑσΦΑΠΙΘΠΙΠΟΠΒ 
Ζ6]{ νοβαπηπηε]ζεη Κδπῖρο, 

4 46861. ΕΒ 4δΙ 1. 

μώλα 

566. στ 3 

π 4τ9 ἴ. 

68. Ὑσ]. 4 606, τα α 454. 
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Πηλεΐῖδης ὃδ᾽ ἐπὶ Θινὶ πολυφλοίσβοιο δαλάσσης 

κεῖτο βαρὺ στενάχων πολέδιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν 60 

ἐν καθαρῶ. ὅθι κύματ᾽ ἐπ᾽ ἠιόνος κλύζεσκον. 

εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, Λύων µελεδήματα θυμοῦ. 
νήδυµος ἀμφιχυθείς' µάλα γὰρ κάµε φαίδιµα γυῖα 

Ἔκτορ᾽ ἐπαΐσσων προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν᾽ 

ἦλθε δ) ἐπὶ ψυχὴ Πατροκλῆος δειλοῖο 66 
πάντ᾽ αὐτῷ μέγεθός τε καὶ ὄμματα κάλ᾽ ἐικυῖα 
καὶ φωνήν., καὶ τοῖα περὶ χροὶ εἵματα ἔδτο᾽ 

Ὃ βρω, ς στῆ δ᾽ ἄρ)᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί µιν πρὸς μῦθον ἔειπεν' 

υεῦδεις, αὐτὰρ ἐμεῖο Λελασμένος ἔπλευ, ᾽4χιλλεῦ. 

οὐ μέν µευ ζώοντος ἀκήδεις, ἀλλὰ Δανόντος το 

τν, 659-110. Ό6εν Βοπαζίθοη ἆ4θβ 
Ῥαΐτοκ]ος ετβολεΙπΟ ΑσοἨπ1]1 
1πι ΒοΠβ]αίο παπά Ὀ1{{οῦ 1η απ 
Ῥεεοπ]εππῖίσαησ ἀετ Βερίαῖ- 
ἴαηρ. 

ὤ9. πολυφλοίσβοιο Όαλ. -- 4 54. 
Έ 209. 2541. Ι189. ΝΤ98. ν 86. 920. 

60. πολέσιν μετὰ ΛΜ. Ιππαϊίθεη ἆετ 
6τοίβεπ Μεησε ἆει Μ. ὮὨῖο ῬΒε- 
επαίσαπσ ἆ4εε Τδϊοεπεππια!]εΒ. ΥοἩ 
ἀεπι πατ ἀῑε Ζατήρίπησεη 90 Π, σε- 
βοπ]]άθτο πατειπ, ντά ομπθ πγεῖ- 
ἔετεβ νοχαπςσεξεῖζθ. Ὠαί[α ντ αΏθτ 
Ἱπ ἀετ Ἠϊει ἀατσεκίε]]ίεη ἈῬσεπε 
εἶπο Ατό Τοζεππασπίό σα βεπεπ 
Ἠαῦεη, πΙτὰ οι αι 109 {. τετ- 
βἰάπά]ο]ι, στο νῖν ετίαητεη, ἀαῑξς ἅῑα 
Ἰμεῖομε ἀθβ Ῥαΐτοκ]ος ἴπ ει Μια 
4ετ ταπεπάᾶεη Κτίεσετ σα ἆεπ]θῃ 
140. Ώαπας] βοπεΙπῦ παῖῦ ἄεν 61 {ο]- 
σεπάεπ Οτ{αρεβΗπαπιαηπρ αποη Ἰεῖῃ 
απάοτει Β]αΐπ Ὀεσειομηπθί στι 56ἵῃ, 
αἱ ἆετ, πο ἆει Απζασ 19 Π. απἀ 
ἀαξ Τιεϊοπεππια] εἰαβίσείαπάεη Ἰαῦ. 

61. ἐν καθαρῶ: Ζα 6 491, Πε 
οαξ εἴπεπι νοη Ζε]ίεπ απᾷ Βομίβοη 
{τοῖεη Ε]αΐτ6. 

65 -- υ 656. ΖὈψεῖιερ Ἠεπιϊββιο] 
--- ῷ 945. εὖτ σεταᾶο 818, 
αἐεῦς ταῖῖ Ααγπαείοπ, ταῖῦ [ππρεν{ε]κῦ 
ἔμαρπτε Ζαχ Βοσεϊοππαπςο ἀεν ΜΙπια- 
Όσοι, 1ἵπ πε]οπο ἀῑε Ἠαπά]απς ἀ4εβ 
Ἡαπρίραίσεε (66) εἰπ{ά]]0. ΓΑπ]απσ.] 

68. Ἐτείερ ἨεπιϊείΙολὮ -- 5 2ὔ8. 
64. ΄Έμτορ᾽ -- Ἕμτορα Τα ἐπαῖσ- 

σων. --- προτὶ Ἴλιον ἠἦνεμ. -- Τ 9056. 

ϐ 499. Μ 115. Ν πα. Σ 114, σεπ 
Πο, ἄπτο] ἀῑο Έλρεπο Ἠῖη. 

66. Ετείες Ἠεπι]βί]ο] --- 1 84. 90. 
987. 46Π. α 20, Ἰπεϊθε: 7α 106. 
δειλοῖο, πο 1Π ἆθτι Μαπᾶς ΑοΠ1]18 
αε]οεῦ 106 τσ. 951, αποἩ Ἠ16γ Ίπ 
ἀθπι ΒΙππθ ΑΕΠΙ]18 γοη ἄεπι θοζετ 
Ἐτευπᾶο νε ι 6ὔ, πο βοπεῦ ἀῑο 
Φοτβ]Ιοπεη Ἀρετπααρό πεσεη 1ητετ 
γεισᾶάπσ]ιοπ]καιξ ἘῬεεοπᾶετ δειλοέ 
βεπαπηῦ πετάεη: ὦ 464 ἄ. µ 541. 

66. πάντ΄(α) 1π α]]επ βῆςκετ, 
ἄπτοβα ας. -- αὐτῷ 1πτα ϱε]146, 
βεἶπεν Ι6ἱοΗσεπεπ Ἐπτεοπείπιπς. --- 
ὄμματα --- ἐικυῖα να]. α 208. --- 
Ἐ ἄν ἀἴθεεθ ϱαηζο Πατεζε]]πηπσ 1 
Ζα Ὀθασπίεη, ἀα[ς ἀἱε Ῥεγομο ἆἀθβ 
Ῥαΐτο]κ]ο σαηᾳ ἴἵπ ἀθπβε]ρετ Ἐ'ογπιθη 
εταοΏεῖπό αππᾶ ταῖς ΑοΡΙ]] νετκεᾖτέ, 
νο εἶπε Τταυπησεεία]ϐ. 

67. τοῖα, πε 6 αἱ Τιερεπάετ 
ἵτασ. --- περί Ὦῖ8β ἔστο -- ϱ 208. 888. 
τ 91686. ω 158δ. ᾖΖτα ἀϊἴθεει πιβ{ετ]ε]- 
Ἱεη Ὑοτείε]]απσ νρ]. Ε 450, βοπγῖθ 
ἀα[5 ἵπ ἆειτ Νεκγία Ῥεϊθείας πι 
Φοθρίεχ, Ηετα]]ες παῦ ἆθεπι Ῥοσεη, 
Οτῖοπ τη 4ετ Κεπ]ο απεσεείἰα{{εῦ 196. 

68 -- ( 682. Β ὅ9. ὃ 808. ἕ 91. 
ο 92. ψ 4. 

69. εὔδεις αἷς Τουψατέ, πῖο Β 28. 
-- Λελασμένος [αεῦ αἀ]εκανίβοι --- 
πποϊησεᾶαπζ,τηῦ ἔπλευ γατα ρί: 
τα Χ 219. 
πο. οὐ μέν, Ακγηάείοη αἆνοιρα- 

Ώναπι, (ἀος]) πα τ]1οἳ πΙοΏὮτ, --- 
ἀκήδεις Ἰπιρενγε., ποταας Γῆτ ἆθπ 
{οἱσεπάεπ ἀερεηραῦσ ἀά5 Ῥτᾶβθπβ 
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Φάπτε µε ὅττι τάχιστα' πύλας ᾽άίδαο περήσω. μ χ κ/ 
η τῆλέ μ᾿ ἐέργουσι ψυχαί, εἰ δωλα καµόντων. 

οὐδέ μέ πω µίσγεσθαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἑῶσιν, 
ἀλλ᾽ αὔτως ἀλάλημαι ἄν εὐρυπυλὲς ᾿άιδος δῶ. 

καί µοι δὸς τὴν χεῖρ᾽, ὀλοφύρομαι' οὐ γὰρ ἔτ αὖτις Τὅ 

νίσοµαι ἐξ ᾽άίδαο, ἐπήν µε πυρὺς Λελάχητε. 
οὐ μὲν γὰρ ζωοί γε φίλων ἀπάνευθεν ἑταίρων 
βουλὰς ἑξόμενοι βουλεύσοµεν, ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν κὴρ 
ἀμφέχανε στυγερή. ἤ περ Λάχε γεινόµενόν περ᾽ 

καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ μοῖρα, 8εοῖς ἐπιείκελ' ᾽ἄχιλλεῦ, 80 
τείχει ὕπο Τρώων ἐυηγενέων ἀπολεσθαι. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω καὶ ἐφήσομαι. αἴ κε πίθηαι" 

ἀκηδεῖς τα 6ΠίπεἨπιεη 16. Όα8 
γετραπι ϱἰθμΏ, πο ὠκηδής, Υοτ- 
Ζη6Αν/6ἶςθ νοπ ἀ4ετ Υαγπασμ]ἁβείσαππσ 
ἄετ ἀἆεπι Τοΐεπ εομα]άίσεηπ ΡΒΙοἩ/εῃ. 

Τ1. πύλας --- περήσω, πε Ε 646. 
-- πύλας Αϊδαο: να. Β Τ88θ ἐπὶ 
ΠΙριάµοιο Θύρῃσιν. -- περήσω Κοπ]. 
ΑΟΥ. Ζαπι Απβάταοκ ἆετ ΑὈδίολί 
αβΥπάΘ{Ι8ο 8ΠσθβοἩΏ]οβδεη ἂπ ἆθπ 
Ίπιρεταᾶν θάπτε: 7α Χ 190. 

τὸ. μ)ἐέργουσι: ἨϊεπαςοἨ γγαχ ἆθῃ 
Ῥθε]οη Ὀπιεσταρεπετ ἀειτ Εῄπσαπς 
Ίη 4ἱ6 Ὀπίογπε]ς νεγφεμτὲ, αἶπθ 
γοτείεµαης, πγε]ο]]ο πηέ 4εηπ εοπεῖ]- 
ση ΑπΠβΒεΠαπιησεηπ ἆετ [ας παπά 
πηῖς Απ5ΠᾶἨΠΙ6 ἆετ ΕΙρεποτερίβοἆε 
απο ἆετ Οάγεεο πι ἸλΠάει- 
βρτασ]Ὦ 5{θμό, ὙοπᾶεἩ ἆῑαρ ΘΕΙΘΕΗ, 
βοβρα]ά ο ἄεπ Κδτρεν τετ]αβδεπ 
Ἠαῦει, 1π ἀ4επ Ἠαάες οἴπσεμεῃ. --- 
εἴδωλα παµόντων, νῖθ Λ 416, ὦ 14, 
ἄἱ6 βΒολαἰζοπρ]]άει 4ετ Βτ- 
πια υοίεη ᾱ. 1. πε]οπε 4ετ Μῆ]ο 
ππᾷ ἨΝοῦ ἆθβ Ίεβρεπα ϱχΊερεῃ, 6ἵ- 
βοἩΏδρβε ἵπ ἆεπ Το σεβαπ]εη αἶπᾶ. 

Τ8δ. οὐδέ πηῦ πω απᾶ ηΟΟ} 
πη]ολί, ϱοἶαησθ πηθίηπ Τμαίρ π]ομί 
Ῥοεβίαίίεί 160. -- µίσγεσθαι σα 
ΙἨπΠθΘΠ) πηῖςἩ ρεβε]]οῃπ. -- ὑπὲρ πο- 
ταμοῖο ]εηπβαῖί ἀ46ε5 ΕΊ18868, 
Άομετοη νε. κ 6515 οἆετ ῬἈίύγα 
ϐ 3569. 

Τ4. αὔτως 80 α]]6ίπ, πιῖς ἆλά- 
λημαι νρ]. µ 284. -- ἄν εὐρυπυ- 
λὲς άιδος δῶ, νβι. 1 ὅτι, Ἠϊεν 
πησοπαα γοη ἄεπι Β1πραηρ6 74 
Ὀπίεννα|{. 

Τό. δὸς τὴν χεῖρ, σατι Ιείκίεη 
ΤμεὈεπτοΒ], ποβραῖ ἀῑθ Ββγοπο ἀε8 
Ῥαΐτο]κ]ος 51ο 5ε]Ὀβένογσεββεπά οἴ- 
ψαβ Ῥεσεμτί, τας πας 1Ἠτθπι /θβεπ 
πηνοχθίηραχ 186: νρ]. 99 Ε. --- όλο- 
φύρομαι αβδγπάθεβεε]π ἆθτ νοτπεχ- 
σεπεπάεη Ααοτάεταηπςσ ΑΠΡΘΒΟΗΙΟΒ- 
56η αἱ Μοβν: ὀαππθτ εισταῖ 
ΩΙΟἩ, πᾶπι]οἩ, πο ας Εο]σεπᾶς 
26ἱρῦ, 6] ἀἆεπι ἀεάαπΚεη ΑΠ πηβδετθ 
Έτεππαπς Εῆν 1ΠΙΠΙΘΣ, 

τθ. νίσοµαι Επί. Ζα νίσσοµαι. --- 
ἐξ Αϊδαο, 1 69 δόµου ἐξ ᾿ΐδαο. 

ττ. οὐ μέν γάρ, εἶπο παολάτῆςκ- 
Ίο] ΑπΙαἨπιο ππᾶ ΒίεΙρεταης 468 
νοχΠεχσε]απάθη πξ οὐ γάρ 6ἵπσε- 
Ἰαμιείεπ εάαηκεπε: Γὔτπαινν ]α 
ων ὨλοὮ {, --ζωοί γε παῦ ΒΟἨΠΊΘΕΥΖ- 
Ἠσο]ετ Ῥείοπππσ ἆἀθβ Ῥορτίῇβ, ἆα 
γοτΒεχ ηηΠχ ΔΠ οἶπα 1ο ετ]κεηχ ἀθτ 
Ῥαγο]λε ρεάαοπί ππατ. -- φίλων 
ἀπάνευθεν ἑταίρων ἆ. 1. ἵπ ἐνααῖεπι 
Ζπιεσεβρτᾶςὴ. 

Το. ἀμφέχανε πχ Ἠ6Υ. ---ᾖ περ 
εὔεπ ἀῑςθ πε]ολα. -- Λάχε 8ο. µέ. 
-- γεινόμενόν περ’ ευεπ, σἱδιο] 
Ῥοαι ἆει αεὈατί, ναι. Υ 121 {. 

80. θεοῖς ἐπιείκελ᾽ Αχ.: 7α Χ2τ9. 
81. τείχει ὕπο Τρώων -- Ρ 404. 

ῦῦ8. «σπαπονγ Ἰαα[ζοῦ ἆἀῑο Υοτκῆ- 
ἀϊριπρο Χ 509 Ε -- ἐυηγενέων, ψίθ 
ηΟΟςἩ 4 4.π. 

82. Ἐνείεν Ἡοπιϊείίο] πο ὦ 94 
απᾶ. βοπεί, -- ἐρέω καὶ ἐφήσομαι: 
νο]. ν Ἱ ἐφιέμενος τάδε εἴρω. 
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μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευθε τιθήµεναι ὁὀστέ), ᾽Αχιλλεῦ. 
ἀλλ᾽ ὁμοῦ, ὡς τράφομέν περ ἐν ὑμετέροισι δόµοισιν. 

εὐτέ µε τυτθὺν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ Ὀπόεντος 86 

ἤγαγεν ὑμετερόνδ᾽ ἀνδροκτασίης ὕπο Λυγρῆς 

ἥματι τῷ, ὅτε παῖδα κατέκτανον ᾽Αμϕιδάμαντος 

νήπιος, οὐκ ἐθέλων., ἀμφ) ἀστραγάλοισι χολωθείς' 

ἔνθα µε δεξάµενος ἐν δώµασιν ἱππότα Πηλεὺς 

ἔτραφέ τ᾽ ἐνδυκέως καὶ σὺν θεράποντ᾽ ὀνόμηνεν' 90 
ὡς δὲ καὶ ὀστέα νῶιν ὁμὴ σορὺς ἀμφικαλύπτοι 
[χούσεος ἀμφιφορεύς. τόν τοι πόρε πότνια µήτηρ].“ 

τὸν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς: 

Οτίπτε µοι, ἠθδείη κεφαλή, δεῦρ) εἰλήλουθας 

καί µοι ταῦτα ἔκαστ᾽ ἐπιτέλλεαι; αὐτὰρ ἐγώ τοι 96 
πάντα μάλ᾽ ἐκτελέω καὶ πείσοµαι, ὧς σὺ κελεύεις. 

ἀλλά µοι ἄσσον στῆθι' µίνυνθά περ ἀμφιβαλόντε 
ἀλλήλους ὁλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο 

ὡς ἄρα φωνήσας ὠρεξατο χερσὶ φίλῃσιν. 

88. τιθήμεναι, γψίε 3924Τ, αἰαῖῦ 
τιθέμεναι, γρ]. τιθήμενον Κ 984. 
Κτ. ΕΙ, 86, 1, 19 παπά 86, 9, δ. 

8ὔ. τυτθὸν ἐόντα, σοβῖε]]{ νε υ 
210, βοπβῦ ἴπι ὙογββοΏ]α/Β. 

86. ὑμετερόνδε ηαχ Ἠ]ετ, σα 9 
99. Κιτ. Ῥι. 48, ὃ, 6. -- ὤνδροκτα- 
σίης Τοΐβεβ]ασ, ἆεππ ἆειτ {θ- 
τοξείε παν εἶπ ΚπαῦῬ. 

8Τ. ἥματι τῷ, ὅτε 8εΠΙΗε[5ὲ π]ολί 
Αη ἤγαγεν απ, δοπάειη ἃπ ἆν- 
δροκτασίης ππᾶ ετ]άπ{ετῦ ἀῑορ ἆατο] 
Άησαῦε ἆετ πᾶποτειπ Ὀπηβίᾶπάο: ζα 
4 612. ϐ 229. 

88. οὖκ ἐθέλων, πὶοπί πιῖό 
γοτρεάασλ, ετκ]ᾶτο ἀπτο] χο- 
λωθείς. --- ἆμφί Ὁαῖί χολοῦσθαι πχ 
Ἠϊετ, ἆοοἩ νσΙ. 4 619. -- ἆστρα- 
γάλοισι παν Ἠϊεχ, Ἐπὂσλει απς 46 
:Έθ6Υ86 του ΤΔπππΙΘτη οἆθι Ῥομαίθη, 
Ῥεϊπι ΚΙπάετερΙε] σερτάαολ]1οἩ. 

90, θερώποντ᾽ ΊΝ αΕΘΠΡΕΠΟΡΡΕΘ, 
ἀοτ πο ὀνόμηνεν 7οἱᾳδί, Ιπ Θ6ἴΠ6Υ 
ραη7 Ῥθβυπαπηίεη Ελτεπείε]]απσ σα 
ἀεπι Ἑἠταίεη εἰε]μθ. Ώϊεεε]ρο Βέε]- 
Ίπηπστσα Αετ]] παρεπ πδρεη Ραΐτοχκ]ος 
Απο Απζοπιεάοπ, 5εἶπ Ἠ/ασεπ]οεπχοτ, 
αππᾶ ΑΊΙΠΙΟΑΒ. 

91. σορός πα Ἠῖαν, ϱ τθῦ λάρναξ 

χρυσείη, Ὦ 948. 958 χρυσέη φιάλη, 
οἶπε Τοΐεπτατπθα, --- Ζαν Βασμο 
να]. ὦ πτ. 

95. Ὠετ παςὶ ὦ Τὸ {. σεὈ]]άεία 
Ύετα παχάς 5οποιπ νοηπ ΑτίβίαΥΟΙ 
ταῖς Ἠθολί τετγγογ{εη. 

98 -- 4 84 ππᾷ 5οπ5{. 
94. Ὑσ]. 4 209. ε 87. --- ἠθείη 

κεφαλή Απτθοᾶθ ἆεβ 1ἄπσετεπ απ 
ἀεπ ΑἸίετεπ; ζαχ Ἐπ]κ]άταπς τσ. 
Σ 81 4. τας ο 99. Σ 114. 

9ὔ. αὐτάρ (αὖτε --- ἄρα) εἰσεπ{]ῖο]ι 
Ἠιηπγιράθεταπι 4θηΠ: 5ο π]] 1οἳ 
ἀεπη ππθϊιηεγβεῖζς. . . 

9ἵ. ἀλλὰ -- στῆθι: Ῥαϊτο]κ]οβ 
Αποτάεταπσ 1Ἠπι ἆἀῑο Παπά τα 
χαῖοπεπ (756) Ῥ]εῖου Ἠϊετ απῇα]]επ- 
ἀειπεῖεε απρεαομ{εῦ. --- μίνυνθά 
περ ὙΕΠη αποὮ παν Εῆγ Κατζα Ζεῖς. 
-- ἀμφιβαλόντε εοηεῦ ἤρετα]] πιῖε 
ἀετι ΟΡ]εΚί χεῖρας οἆθι χεῖρε απᾶ 
Ῥαΐῖν, Ἠεν Ἱηπ ἆθπι ΒΙΠπΠπε: ππι- 
ΒΥΠΙΕΏ τη5 ἀλλήλους. Ζαν Βαθ]θ 
νδι. 1 2111. 

98. Ὑρι. τα 10. τεταρπώμεσθα 
αβγπάε{ΙβοἩ αΠσθβεΒΙοββδ6η απ ἆθῃ 
Ιπιρεταἰῖν στῆθι: σα πι. 

99. ὠρέξατο πα 7 466, εἰτοο]ίε 
1οὮ απβ, ]απρίο -- πας}. 
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οὐδ᾽ ἔλαβε᾽ 
2 . ὤχετο τετριγυῖα. 

φυχὴ δὲ κατὰ χθονὸὺς ἠύτε καπνὺς 
ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν ᾽4χιλλεὺς 

29. ΙΛΙΑΔΟΣ Ψ, 

100 

χερσί τε συμπλατάγησεν. ἔπος δ᾽ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν' 

ὢ πόποι. ἦ ῥά τις ἔδτι καὶ εἰν ᾿4ίδαο δόµοισιν .» ᾽ μ 

φυχὴ καὶ εἴδωλον. ἀτὰρ φρένες οὐκ ἕἔνι πάµμπαν' 

παννυχίη γάρ µοι Πατροκλῆος δειλοῖο 1056 

φυχὴ ἐφεστήκει γοόωσά τε µυρομένη τε. 

καί µοι ἕκαστ᾽ ἐπέτελλεν. ἔικτο δὲ Βέσκελον αὐτῷ." 
σπ / 2. λ ον ο... δη 5 / 
ὡς φότο. τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ' ἵμερον ὦρσε γόοιο᾽ 

/ λ ο / ο / 9 

µυρομένοισι δὲ τοῖσι φάνη ῥοδοδάκτυλος ἠὼς 
3 Δ / 2 { - Δ ’ 2 / ἀμφὶ νέκυν ἐλεεινόν. ἀτὰρ κρείων ᾽4γαμέμνων 
οὐρῆάς τ᾽ ὤτρυνε καὶ ἀνέρας 

100. κατὰ χθονός 1π ἀϊθ Έταε 
ἨΙπαΤ: νρ]. 4 958. Ν 604. -- ἠῦτε 
καπνός: γρ]. 1 907 σκιῇ εἴκελον ἢ 
καὶ ὀνείρω. 

101. τετριγυῖα, ν]θ ω 9, 8ο] σΙτ- 
τοπ. -- ταφών Ὦἱ8 Αχιλλεύς Ξ Ι 
198. 4 πττ νε]. π 12. ἀνόρουσεν 
εν ἔτπ Ἠτ αἩς 4επι ΒεΠβ]αίε ΕΠΙΡΟΣΤ: 
ἀἱε6 ὈῬ6ί ἄεπι ὙδετβαςἩ ἀῑε Ῥαγο]με 
ἀ4ε5 Ῥαΐτοκ]οις 7Ζα ΛΤἈΠΙΒΥΠΙΕΏΠ 5σθ- 
πηἈοπίε ἸΚὔτρετΙεηπε Απείτεησιπς 
πιοϊν]ετῦ βδῖη Ἐπνασπεῃ. 

109. συμπλατώγησεν πατ Ἠῖος, 
εἶπ ἄπ[εοτοβ Ζείεπεπ ἆετ Ὑδινγπ- 
ἀετυης. -- Ζνεϊες ΗεπιαΏοα -- 
Ἐ 088. τ 365. 
108 {. ἡ ῥα ἵτατη α]εο. -- καΐ 

6 δόµοισιν -- ἅ ὅλ. Ἡ 19. 1τ9 
απᾶ 1Π ᾱ. 0Ο. --- τὶς πες φυχὴ καὶ 
εἴδωλον αἴπε Ατί νοη Ὀθε]ε ππᾷ 
ΑΤΤ1Ι]ἀ. --- ἀτάρ Ὀεβομτᾶπ]κεπά, τσ]. 
4 484. Ἐ 18Ι, ἀἆοοἩ Αβο, ἀαίδ ἀατ 
Ραηπαο ἀαπς εἰπαε]εῖθείῖε εάαπ]ε 
παν ἆἀῑε Βεάεπίαηπσ οἴπες Ἱπ{εγ- 
βεοταπείθη 6Πεάεβ Παῦ: πατ ἆα[ε. 
στ φρένες 1 σεσεηβα{7 7 ΙαΊσοπ 
ψυχή απά Ζαπι βοπΏαξζεπ]α{νθ εἴδω- 
λον 488 Ζνετοπ{ε]] αἱ {θεῦθ 
Ῥαρείαης παπά ἨΗααριπᾶσες ἆεβ 
ΡΗΥΡΙΒΟἨΘΠ Τ.εῦθπς σεάαεἩ. --- οὖν 
πό πάμπαν ἀἆπτολβατας π]ο]τ. 
Ρίο ρευγαδο]απσ, πγε]ε]μθ ἶσ]ι Ἠ]ος 
Ἰπ ἄεπ οτί Αοπῆὶς ἄθετ ἆῑο 
ρεπιποπίο Ἐπίαμταηπσ απβερτΙοΠί, 
{8 ἀοπθ]ιο] οΓκοεππεἩῃ, ἀαίς ἆοτ 
αἱ]σοπιθῖπο Ψοἱκεσ]ααὈε Ἰαῖπ Τ6βεῃ, 
Ἀπον Ἰοῖπ Έταιπι]ερεῃπ πας ἆθπι 
Τοὰς αππαµπ. Ἀππ σα]σί αΏετ ἀῑθ 

110 

ἀξέμεν ὕλην 

Ῥαγοεμε ἆες Ῥαΐτοκ]ος εἶπ το]]θβ 
Ῥεπγα[είδεῖη 1Ἠτθς εἴσπεη Ζαβίαπάςεξ 
νιε ἆετ 1 οηϊσεσεπίτείεπάευ 
Ἐπασπείπαπσειπ ἆθτ Απίδεηγε]ς, 4ῑε 
νο]ε Ώεπκκταίβ, Ἐπίππεταης απᾷ 
Ἐπιρβπάππς:; «ὖετ ἆας Βοπείδετη 
4θς τοπ ΑΟοΠΙΙ σεπιαομίεη Ύε- 
5αο]ς βεϊπογβεῖίς πηῖξ 4εγβε]θεπ 1π 
γετκεᾶτ Ζα ἰτείεη ππᾶ Ζππηα] ἆῑε 
Ἐπτίαμταης, ἁαῑς φεῖπο απβσεῦτεϊ{θ- 
ἴεηπ Άτπιθ π]ομῖς στα εη, Ὀε]εητί 
1ηπ, ἀα[ξ ἀῑεεεν Ῥεγε]ε αἱ]ες Κὂτρει- 
Ἠσ]ο (Ε]εΙβεὮ απᾶ Β]αῖ) απὰ γαΏτες 
Ίιεῦεπ αὈσεβί. 

106. ΠατροκΛ. δειλοῖο Ξ-- Ρ το. 
ρ 05. 251. 

106. γα]. Ζ 918 πᾶ τ 119. 
10Π. θέσκελον αἱ Αάν. παχ Ἠ1οτ, 

-- αὐτῷ, πὶε 66. 
ἴαρβ--δ 189. ᾧ 168, να]. σα τ 249. 

τοῖσι ἆθεπ 1ππ ππισοεπάση Μγτπι]- 
4οπεη: 60. 

109. Ὑπὶ. ψ 541. 
Κν. Ρἱ, 48, ὅ, 1. 

Υ, 110-198. Απι απάθτη Μοτ- 
σεη γψ]ὶτὰ απ ΑΡΕΠΙΘΠΙΏΟΠΒ 
Ῥοα{αμ] ἆαξδ παπι ΒοπεΙίετη θα - 
{6η πὔῖϊισο Ηο]σ νοπι Ιάα8 ἨΠετ- 
Ῥοεϊσελο]ί, 

110. Ζπνοϊίες Ἠοπι]βίο]--- 4 155. 
ἀμσφὶ νέκυν Ἰοκα], πῖο Σ 9859. κ 4β6. 
ω 4ὔ, 7 μυρομένοισι: νρι. τα 0. 
--- ἐλεεινόν Δάν. 7απ μυρομένοισι, 
νε]. Χ 408. 

111. οὐρῆας πολ αποτβομΙθάθη 
γοη ἡμίονοι: νε]. 116 της 191. --- 
ἀξέμεν, πὶο 60. 

µυρομένοισι: 
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πάντοῦεν ἐκ κλισιῶν; ἐπὶ δ᾽ ἀνὴρ ἐσθλὸς ὀρώρειν 
Μηριόνης θεράπων ἀγαπήνορος Ἰδομενῆος. 

οὗ δ᾽ ἴδαν ὑλοτόμους πελέκεας ἐν χερσὶν ἔχοντες 
σειράς τ) εὐπλέκτους' πρὸ ὃ) ἄρ) οὐρῆες κίον αὐτῶν τ1δ 
πολλὰ ὃδ᾽ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχµιά τ) ἦλθβον. 
ἀλλ’ ὅτε δὴ κνημοὺς προσέβαν πολυπίδακος Ἴδης. 

αὐτίκ) ἄρα δρῦς ὑψικόμους ταναήκεῖ χαλκῷ 

τάµμνον ἐπειγόμενοι: 

πῖπτον. 

ἔκδεον ἡμιόνων 

ταὶ δὲ μεγάλα κτυπέουσαι 
τὰς μὲν ἔπειτα διαπλήσσοντες ᾿άχαιοὶ 120 

ταὶ δὲ χθόνα ποσσδὶ δατεῦντο 

ἐλδόμεναι πεδίοιο διὰ ῥωπήια πυκνά. 

πάντες δ᾽ ὑλοτόμοι φιτροὺς φέρον᾿ ὡς γὰρ ἀνώγειν 
ἸΜηριόνης δερώπων ἀγαπήνορος Ἰδομενῆος. 
κὰδ ὃ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ἀκτῆς βάλλον ἐπισχερώ. ἔνθ ο 212 

ἄρ ΄4χιλλεὺς 1956 

φράσσατο Πατρόκλω μέγα ἠρίον ἠδὲ ο αὐτῶ. 

113. πάντοθεν ἐκ κλ. ζα ὤτρυνε. 
--- ἐπί Ὀϊς ὁ ὀρώρειν: σρ]. ΥΑΤΙ. δ 104. 
ἐπί Αάν. ἆα Ὀ ο]. ὀρώρειν νο ὄρομαι 
(1. «ορ νβ]. οὖρος. ἐπίουρος) πα]- 
τθη, Δοπί Ἠαῦεηπ, ἄῑο ΑαζΕΙοΠί 
ἑἄμτοη. [Αππαυς.] 

119 -- 124. 
114. ὑλοτόμος παχ Ἠϊεν απ 198. 
116. αὐτῶν αΏηᾶπσίσ τοη πρό 

πηῦ κίον, 1Ἀπθη 5ε]β8ί ντοταη. 
116. Ὑἱετ πα Ἠ]6υ 51οἩ Βπάρπάθ 

Δάνετρῖα, γοη ἄεπεπ ]ε 2νγεῖ 21δ8ῃ- 
πιεησεηὂτεη ππᾶὰ ἆἱδ ἀτθῖ ετβίθη 
απθσεζεϊομπεῦ ἀπτοἈ ἀῑο ἨδΒαίαπσ 
4ε5 Α-Γμααίς παπά ἀεπ σ]εΙο]πιᾶ[βίσεη 
Ἠμτίμπτιις (ω εω) Ῥοβοπάςις ἀετ Μα- 
Ἰθτοί ἀἰεπεῃ. 

118. δρῦς: ἀῑο Ία] ἀϊεβοι Βαππῃ- 
οτί σσπι Βοπειοτπαπίεη 196 πο] 
πΙομῦ Ζα{8]]σ, φοπάθιηπ ἀπτοἈ τε]]- 
σιῦδο Ἠήοκειοπίεηπ ᾖὈῬοβπηπης, ἆα 
ἀἱε Ἠ]οῖο Ῥ6ι ἆεπ (πίθοΠεπ οαἶπ 
Ἠοι]ῖσοι Βααπι ππατ. Αποῦμ Ῥαῖ ἆθπ 
αἱθθη ἄθτπιαπεη πατάθη ἀἱθ Γμεῖοηθι 
Ἠεινοχταρεπᾶετ ἸΜάππεγ ππῖς ὉὈ6- 
βπηπιθεπ ἨἩὔ]πετη γετρταππε απᾶ 
65 Βπάεπ βἶοα Όρατεη ἵπ αἱζεη αἀτὰ- 
Ῥετη, ἀάί5δ ἀαῦαί ἀῑο Επο]θ ΥΘΕΠΕΠ- 
ἀοίῦ πονᾶσπ 154. -- ταναήκεϊ χαλκῷ 
Ξ--ι ὑλοτόμοις πελέχεσι 114. 

119. ἐπειγόμενοι ε1]ῖᾳ, πο Ἐ 
903, 619. 1 989. -- Βοπιάετηᾶς 
Ἱπαιρετίεοία, 119---126. 

120. διαπλήσσοντες Εατίο. Ίπι- 
ρθχξ. ποη ἆθτ Ὀαει ἆθπ ἨΒΙπσθ]ηθα 
ΙΠΊΊΠΘΙΓ ΤΟΠ ἨΘΙΕΠΙ 810 τν]θᾶθ- 
Ἠο]επάεη Ἡαπά]πηα, γθ πειρόµε- 
φοι 196. 

191. ἔκδεον ἡμιόνων: ἆἱε σθε- 
βρα]ύεπεπ βίο ππυτάεηπ πας ἀἆθπ 
Φοΐ]εη (116) απ ἆεηπ Μαπ]θβε]η Εοβῦ- 
βεραπάθη, ποἩ] 8ο ἁα[ς Εἰο ἀ1εβε]- 
Ῥθη Ζο6επ, νρ]. Ρ τ4» {. -- χθόνα 
ποσσὶ δατεῦντο ἴει]δεη ᾱ. 1. Ζ9Χ- 
βίαπιρ[ίαοη ἄεπ Βοάεπ Ἱπίο]σε 
Ίμτες Παβῦσεηπ Βεψεσιηπς. 

122. Ζνψεῖυες ΗεπιβίοἩ: νο. Ν 
199. διά ἍνηΙΒΟἨΘη -- ἄπτοῃ. 

198. ὡς γὰρ ἀνώγειν -- Ι 690. 
υ 282. 

196. ἐπισχερώ, Ψὶθ ποςἩ 4 668 
παπά Σ 68, 4ετ Ώε]]θ πα ΟἩ, 6ΙΠ6Γ 
π8ΟἩ ἆἄθπι απάθτη. --- ἔνδ'᾽ ἄρα πο 
πᾶπι]1οἩ., πο Τ' 116, ᾱ. 1. ἂπ ἆθτ 
Ὀύ6]]6, πο: ἆῑδ σεπᾶπθτο Βεβίϊπι- 
πηπς ἀθτ. ποτλειᾳεµεπάεη 3]]ρθ- 
ΤΊΘΙΠΘΏ ἐπ᾽ ἁπτῆς. 

126. φράώσσατο η ΑιββϊοΏί σθ- 
ΏΟΙΗΤΊΘΗΏ πατε, -- ἠρίον παχ Ἠ16Γ. 
--- ἠδὲ οἳ αὐτῷ: νβΙ. 88. 91. ἈΝασ] 
ἀΐθεεχ Βύε]]ε 1Ἱπ Ψετυϊπάπηπς πας 
945 Π. Καππίε ἆετ Ὠϊομίεοτ ἆἀ1ἱεβεβ 
(.Θβ8ηςσθΒ πα Θ61Π6ηΠ σΘΠΙΘΙΠΒΑΠΙΘΗ 
ἀταρλῆᾶςε] ἆθεβ Αολῆ] απἀὰ Ῥαΐτο- 
Κ]ο», νγἈπτεπά πι8η βρᾶἴθγ ΥΟη ἆ9πθί 
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αὐτὰρ ἐπεὶ πάντῃ παρακάµβαλον ἄσπετον ὕλην, 

εἶατ᾽ ἄρ᾽ αὖθι µένοντες ἀολλέες. αὐτὰρ ᾽4χιλλεὺς 
αὐτίκα Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι κέλευσεν 

2» 
χαλκὸν ζώννυσθαι. ζεῦξαι ὃδ) ὑπ ὄχεσφιν ἕκαστον 190 

ἵππους' οἳ δ᾽ ὤρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον, 

ὢν ὃδ᾽ ἔβαν ἐν δίφροισι παραιβάται ἠνίοχοί τε. 

πρόσθε μὲν ἱππῆες. μετὰ δὲ νέφος εἴπετο πεξῶν, 
μυρίοι' ἐν δὲ µέσοισι φέρον Πάτροκλον ἑταῖροι. 
θριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυσαν, ἃς ἐπέβαλλον 186 

κειρόμενοι. ὄπιθεν δὲ κάρη ἔχε δῖος ᾽άχιλλεὺς 
ἀχνύμενος" ἔταρον γὰρ ἀμύμονα πέμπ᾿ ᾿4ιδόσδε. 

οἱ δ᾽ ὕτε χῶρον ἴκανον. ὕθι σφίσι πέφραδ᾽ ᾽Αχιλλεύς, 
κάτθεσαν. αἶψα δέ οἳ µενοεικέα νήεον ὕλην. 

ἔνθ᾽ αὖὗτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε ποδάρκης δῖος ᾽άχιλλεύς: 140 

στὰς ἀπάνευθε πυρῆς ξανθὴν ἀπεκείρατο χαίτην. 

τήν δα Ὑπερχειῶ ποταμῶ τρέφε τηλεθδόωσαν' 

Ἡϊσε]ηπ απι Βϊσεῖοη ἄεπ οστο[δεη 
ΑοΠΙΠ1, ἆεπ Ἐ]είπεηπ Ῥαΐτοκ]ος 7τ- 
νγ1θβ. 

191. παρακάµβαλον παν Ἠῖει παπά 
688, ἀἆαποαβρθῃ ᾱ. 1. πεθεπ ἆθτ γοη 
ΑοΠΙ11 Ῥεσοεϊοληθίεη Ῥέε]]α (1256 Ε), 
πιθάθισοποτίζεπ Παὐίετ. --- 
ἄσπετον ὕλην -- Β 456. « τ8Δ. 

ν, 198-168. Ότο Τε6ειοεπο ἆ4θβ 
Ῥαΐτοκ]ος π]τὰ απ ἀ4θπ Οτί ἆθντ 
Ῥεείαϊίαπσ σεῦταςσΒμί. ΑΕΠΙ 
ναΙἈπί ἀεπι ΤῬοΐθη εοἵπ Ηαπρί- 
ηαατ. 

190. χαλκὸν ζώννυσθαι παχ Ἠ16ς, 
ἀϊο Ἐτσγπαιν β{ςἩ απη]εσεῃ. 

181. Ὑρ]. ω 496. 
182. Ἐτείθς ἨεπεβίοἩ: νρ]. 962. 

παραιβάται πχ Π165. 
199. µετά Αάν. ἀππας]μ. -- νέ- 

φος: τα]. 4 2τ4. ΠΠ 66. Ρ τό. 

134. µυρίοι, Νίο 99. -- φέρον, 
ααξ 4θεπ Λέχεα νβΙ. 1Τ1. 

195. παταείνυσαν εἰαθν ἆθβ σε- 
νγΟΏη]ΙοΏθη παταέννυσαν ΧΠβ πατα- 
Γέσνυσαν ἀατολ Ετδαἰσάεμπατς εαν 
Απβϊτηι]αζίοη, 6 εἶμα 818 «"έσμα, 
γβ]. εἰνοσίφυλλος περεπ ἐννοσί- 
γαιος, 

186. κειρόµενοι Ῥατάςο, Ἰππροχῇ, 
εομ]άθτε, πθ ἆαάβ Ιπιροχί. ἐπέβαλ- 

λον, ἆἀἱε ρ]εϊοηΏσεϊῆσε ἨἩαπά]απς 
ΥΠΘΗΤΘΤΘΣ: σα 120. 

197. πέμπ᾿ Αιδόσδε: ϱε]εῖθεῖε 
Ζαπ1 Ἠαιςο ἆθς Ηαάςθς: επβρτεοπεπὰ 
4ετ ἵπ τὸ--Τ6 επίπα]ίθπθη Ύοι- 
εἴε]]απσ, ἀαίς οτε ἀῑε Βθείαϊίαπσ 
ἀεπι Τούς ἆεπ Ἑππτϊ ον ἵπ ἀαβ 
Ἠατε ἀεξ Ἠαᾶςθε ετπιὸρ]οΒί. 

198. πέφραδ᾽ (ε) Αοτ. Π, «ϱβ) Ῥε- 
σοἱσππθαῦ Ἠαΐΐξθ, πᾶπι]ςῃ κατα- 
Φ εἶναι. 

199. οἳ Ῥαϊτο]ξ]ος, ἀαει νοτπθτ 6 
πάτθεσαν ἀαξ ΟΡ]εκύ 10. 

140. Ὀοεχ Ἐοτπιε]νετ Ππαείῦ 816 
1η ἀθτ Π]αβ παχ Ἠῖος παπά 198, πᾶιβς 
ἵπ ἀθν 0ἆγββεθ. ἀλλ ἐνόησε {α[εῖο 
εσας απάἆθιθΒ 1π επ ΒΙπΗ, Γα[506 
εἶπεπ απάθετπ αεάαπ]θη. [Απῃ.] 

141. Εχείος Ἠεπιϊεαςσα -- 194, 
νρ]. Ρ 192. ξανθήν, πὶθ 4 197. 

149. Σπερχειῶ, τρ]. Π 1Τ4---116: 
Ἐ]α[ςσσίίενη Ῥῃβορῦε πιᾶπ αἱ5 κου- 
ροτρόφοις, ἀαπ Ετπᾶλτετη απᾷ Ῥῇε- 
σουι ἀεν ΠἩαπάθείασεπᾶά, ἀάδ Ηααχ 
γοη Κπαβεπ Ζζα πειπεη αἱς Βπίρε]ί 
Εν ἀάδ Ῥϊίβ σα ἄαπι Ῥεἰτοβεπάθα 
ΠμεροπκαῦκοἩπ]{{θ σορβορίθ ππᾶ εχ- 
πα]ίοπε Ίεῦοθῃ. ---- τρέφε [πιροτξ, ἀθχ 
Ρῖς σα ἆθπι Μοπιοπῦ ἆοι Εν2ᾶλ]αης 
(ἀπεπείρατο) ἀαπεγπάεπ Ἠαπά]απᾳ, 
πχ: Ε]αδαρΕ. -- τηλεθόωσαν Ῥχο- 
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ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπεν ἰδὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον: 
»Σπερχεί᾽, ἄλλως σοί γε πατὴρ ἠρήσατο Πηλεὺς 
κεῖσέ µε νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 145 

σοί τε κόµην κερέειν ῥέξειν 8’ ἱερὴν ἑκατόμβην, 

πεντήκοντα δ᾽ ἔνορχα παρ) αὐτόθι μῆλ) ἱερεύσειν 

ἐς πηγάς., ὅδι τοι τέμενος βωμός τε Όυπεις. 

ὡς ἠρᾶθ) ὁ γέρων., σὺ δέ οἳ νόον οὐκ ἐτέλεσσας. 
νῦν δ᾽, ἐπεὶ οὐ νέοµαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 1560 

Πατρόκλω ἤρωι κόµην ὁπάσαιμι φέρεσθαι. 

ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ κόµην ἑτάροιο φίλοιο 
θῆκεν. τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο. 

, λα) / 3 / 2 / καΐ νύ κ ὀδυρομένοιδιν ἔδυ φάος ἠελίοιο, 
εὐ μὴ ᾽Αχιλλεὺς αἶψ᾽ ᾽άγαμέμνονι εἶπε παραστώάς: 166 

»»ἀτρεΐδη., σοὶ γάρ τε µάλιστά γε Λαὺς ᾽άχαιῶν 

Ἱερῦίβομ-ργᾶαἰκα αν: τα Ἱρρίσετ 
Ῥ4]]6. 

148. Επείος ἩοπιϊιβῦΙοῃ -- 4 408 
ππᾶ αοηβί, 7Ζπεϊζε: να]. Ε πτι. 
ἰδών Ῥατί. λος. ἆθῃπ Β]1ο]ἷ τίο]ι- 
ἴοπᾶ, ἄδει ας Μαεν Ἠϊη ἆετ Ηεῖ- 
τί σα, νθι] 6 Ζα ἆθεπι Ε]π[βδσοίς 
4ετ Ηεϊπιαῦ Ῥετεῦ. 

144. ἄλλως απᾶςθις (ἴπ απάθτη 
εάαπκεπ), αἱ 65 ἵπ γκ]οη]αϊῦ 
66ΚοπΊπιεη 186, νρ]. 149, ᾱ. 1. ατῃ - 
βοηβζ, τσ. ἕ 194. -- σοέ γε: Ὀθί 
ἀϊθβεχ ᾿Βεΐξοπιαᾳ παῦ 4ετ Ἠοάεπᾶο 
ἆθπ εβεπεαίᾳ 149 σὺ δὲ -- ἐτέ- 
Ίεσσας 1π ἄθάαηκεπ: σα 4 Τθ6. --- 
ἠρήσατο σε]οῦῖίε Ῥοεΐξοεπά, ἆθηπ 
ἀἱθ {ο]σεπάει Ύετβρτεοβαπσθη εἶπά 
εἶπ ε]ᾶράφ {ντ ἆἱο σ]οκ]σληε 
ἩἨσοίπι]κεημν ἀθ9 ΒΟἨΠΘΑΒ. 

146. Ἐπείες ΗεπιϊεΙοὮ -- ὃ 619. 
ο 119. 

146. ᾖ2νοϊζεΒ 
Υ 144. ὃ 419. 

141. ιο Ἠ]ετ {οἸφεπάθ Αιβ{ὔΠ- 
τυηπς 26ἱσῦ, ἆαία ΄ ἑπατόμβην 146 
Ἀρεχμααρί γον δἴπεπι στοίΒεη ΟΡΐεΥ 
Β{εΠὀ, πε αποἩ ὉΆ 864. 8τ5 νοηπ 
θἴπατα Ῥ]ο[ς απβ Ῥᾶτηπηετ Ὠοείθ- 
Ἠαπάθη ορίεχ. ---ἔνορχα πχ Ἠ16Υ. 
-- παρ Αάν. ἆἀππεῦεη ἆᾱ. 1. 8η 
ἀείϊπεη Ὀίετη. --- αὐτόθι απ Οτῦ 
ππᾶ Β{ε]]ο πᾶπαν ῬοβΗτηπαῦ ἀπτο]ι 
ὅθι --- θυήεις 148. 

148. ἐς πηγώς, 5ο ἆαίς ἆαξ ἙΒ]αί 

ἨΗεπιϊβίοἩ: να]. 

Ἱῃπ ἀἱθ ϱπε]]επ ΒΙ6[8{, νσ]. 1 95. --- 
τέμενος Βἱ8 θυῄήεις -- ϐ 48. 9 868. 

150 --- 2 101. 

161. ὀπάσαιμι ΟΡρῖίαξίν ἀες ὙΓαπ- 
8οἹθβ γοη εἶποιτ Ἠαπά]ππα, ἄθτθῃ 
γετπΙτκΠεβιπς ἆεὶ Βεάεπὰθ πη- 
πα θε]ραν ἵπ ΑπβεῖοΏῦ πΙπαπιζ. ὁπά- 
ζειν ταὶῦ φέρεσθαι ({8χ εἰο]ι ἆανοι- 
ἵτασεη), νε βοπεί διδόναι φέρεσθαι, 
πι]ίρεῦεηἾ, ααξ ἀεπι Ἠ/6σο η ἄεπ 
Ἠαᾶςες. 

169. Ὑσ]. 4 446. 
1698. Ὑα]. 108. 

Ὕ. 154--- 191. Ὀετ Βο]πθΙδετ- 
ηατ{εη π]τα εττίο]λ{οῦ παπά αη- 
δεζϊπάεί. ΑοΠ11] νετβερτ]οΏί 
ἀαπι Ραΐτοκ]οβςΠΗεαεκζοτα]ιαΙς]- 
η ἀεπἩιππάεη ρτεΙβήαπσθΏθηῃ, 

164 --π 990. φ226, ναι. ψ 241. 
156. Ὑσ]. Ζ τδ. 60. Απγγεβεπά 

βἴπᾶα απ{βεγ ἄεπεηπ, ἀῑο ἆαπβ Ἠο]ς 
νοπι Ιάᾳ8, σεμο]; Ἠαβεπ υρ]. 128, 
π]ομῖ παν ἄῑα Μγιπάοπεν (129 Β), 
βοπάθτη 4ά8 σπαηπε Ἠθετ (166) πιῦ 
4εηπ Ἐὔητετα (160), παβ πΙτ Ὦ6θ- 
Γγεπιάεπάργγείδε οι5δε απ5δ «ἀἱθ6βεΥ 
Φί6]16 ετίαμτεη. 

166. γάρ τε γετραπάςη ππθ παπι- 
Ύμε: 18: ἀϊεβετ δαΐπ πιοβνΙατὲ, ἀαί[Ε 
ΑΟΜΙΙ] ἆἀἱθ {ο]σεπᾶε Ααοτάεταπς 
(159) απ ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟἨ τΙοΏ{οῦ, 
πιΏλτεπά ἆετ πᾶσλείθ γόοιο --- σαι 
4επ ἹΙππα]ί ἀἶεθει Αποντάεταηπσ 
βε]Ὀεί νοτρετεϊδεί. --- μάλιστα Ώπα 
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πείσονται μύθοισι' γόοιο μὲν ἔστι καὶ ἆσαι, 
νῦν ὃ) ἀπὺ πυρκαϊῆς ὄκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι 
ὄπλεσθαι' τάδε δ᾽ ἀμφὶ πονησόμεθ’., οἷδι μάλιστα 

/ / 2 / ἃ Δ 2 ο, 3 ο ο ΄ ές 
κήδεός ἐστι νέκυς' παρὰ δ'. οἵ τ΄ ἆγοί, ἅμμι µενόντων.'' 160 

ΜΑΙ 2 λ / 3 2” 3 ον 2 / 
αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾽ ἄκουσεν ὄναξ ἀνδρῶν ᾽4γαμέμνων. 

2 ” Δ ΔΝ / Δ -- 2/ 

αὐτίκα λαὸν μὲν σκεδασεν κατὰ νῆας ξίσας. 

κηδεµόνες δὲ παρ) αὖθι µένον καὶ νήὲον ὕλην, 
ποίησαν δὲ πυρὴν ἑκατόμπεδον ἔνθα καὶ ἔνθδα, 

ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὺν Δέδαν ἀχνύμενοι κῆρ. 166 

πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς 
πρόσθε πυρῆς ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον' ἐκ δ᾽ ἄρα πάντων 

δημὸν ἑλὼν ἐκάλυψε νέκυν µεγάθυμος ᾽ἄχιλλεὺς 
ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς. περὶ δὲ ὁνρατὰ σώματα νῄει. 

ἐν ὃ) ἐτίθει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῆας, 10 

πρὺς Λέχεα κλίνων' πίσυρας ὃ᾽ ἐριαύχενας ἵππους 
ἐσσυμένως ἐνέβαλλε πυρῇ μεγάλα στεναχίζων. 

νηἸ]]1σείεπτ. --- Λαός αἱς 0ο]]εοίῖ- 
ναπι της ἄθπι Ῥτᾶαικαῦ πείσονται 
ἵπι Ῥ]ατα]: νσρ. Β 99. 918. Ο 8056. 

15Π. πείσονται μµύθοισι Ὀϊ]ᾶοεί 
εἴπεπ Βεστίῇ, πγίο ἄῑἰσείο αιζεπέειι 
688δε: Κτ. Ρἱ. 48, 19, 4 τα 150. 
Ο 169. -- καὶ σαι απο βαϐῦ Ἡετ- 
4επ, οἵπ ἀεπῆσε αποἩ {Ιπάεα, 
Ιπ ἀεσεηεαίζ Ζζα ἆει γοταπεσθεεί{- 
ἴοπ Νεϊσαησ βἶεμ Ἰάπσεν ἆει Ν εἶι- 
Κ]ασο ἨΙηζασεβεπ (γόω τέρπεσθαι): 
ὃ 1094. ἄλλοτε μέν τε γόῳ φρένα 
τέρποµαι, ἄλλοτε ὃδ᾽ αὖτε παύοµαι 
αἰψηρὸς δὲ πόρος κρυεροῖο γόοιο. 
[Απμαπσ.] 

168. σκέδασον ὮὈϊς ὄπλεσθαι -- 
Τ' 1Τ1 ἔ. σκέδασον 5ο. λαόν. 

169. τάδε ἀϊῑδεςβ Ἠ16Υ, παᾶδ ἨΙ6υ 
Ζα ἴπαπ 16, 4ἱο6 Βοείαίίιησ. --- 
ἀμφί Ι6ί Ἠϊ6ι γοη πονησόμεθ᾽ σθ- 
{θηπζ, πι ἆἱο Οἄφαν ἆα5 ἀτισίει 
Επ[ςες Ἰει2αδίε]]εῃ. --- οἷσι -- κή- 
δεός ἐστι ᾱ. 1. κιν Μγτπιϊιάοπεη. 

160. κήδεος πα Ἠϊεχ, ᾱ- κήδειος: 
νσ]. Ί 994. -- παρά Αάν. ἀἆαἢοι. 
-- οἳ τ᾽ τθ]αῖν, πο Τ' 48, ο. 
εὐσίν. --- ἆγοί ἀῑο Εἄ]ινεν 4. ἤ Ὀτίσαπ 
γδ]κοτ., 

161. Εγείεβ Ηοεπιββο]ι -- Ύ 818. 
ᾧ δΤτ απᾶ ἵπ ἆθτ 04.: Ζα ο 99. 

168. κηδεµόνες παχ Ἠϊθιτ απ 
674: Ἠϊ6χ πιῆββον ἀαταπίετ ἀῑε Μγι- 

πα]άοπεπ ἄ Ὀογπαπρί νοτεαπάεη ααῖη, 
ϱο/ετη 1Ἠπ6η ἀῑθ Βεεία{ίαπσ οὔ]ας, 
ἄεππ βοποῃ 199 15δύ νοη ἄἴθεεπ α]]- 
σοιηεῖη σεβαρί: φήεον ὕλην. Ὠαίς 
απο] ἀῑοδ Εἠτείεη ἀετ ἄῦτισει Υ0]- 
κει απ Οτί ππά Βήε]]ε Ῥ]είρεν, 186 
αἱ φε]οεινετείὔπάμοι ἤρετραπσεη. 

164. ποίησαν, ὨΒοἈ ἆθπι Ίπι- 
Ῥογ{εΚ6 νήεον ἆετ αΏβδοβ]τε[βεπάθ 
Δογ]βῦ. -- ἑκατόμπεδον παχ Ἠῖας, 
πας ἔνθα καὶ ἔνθα ἆᾱ. Ἱ. ἵπ ἀἷθ 
ΤΆπσε απὰ Βτεϊῦε: σα Η 156. [Απ].] 

105. ἐν Ὠϊς Θέσαν -- Ὁ πθτ. --- 
νεκρόν. ἄαῖ ἆαεπι Τοΐεπρείῦ (1έχεα 
11) Πεσεπά. 

1606 -- Ι 466. Ὑσ]. ὦ 66. 

107. ἔδερόν τε καὶ ὤμφεπον: νρ]. 
Ἡ 916. 

169. Ετείος Ηεπιϊβασ -- Σ 968, 
νο]. Π 640. --- περί Αἀγ. -- δρατά 
πχ Ἠ16Υ, -- δαρτώ. -- σώματα ἆθι 
Βε]αίο απᾶ Ἠϊπάετ 166. 

1Τ0. ἐν ἀαταιῖ, -- ἐν πυρῇ 
ὑπάτῃ 106. --- μέλιτος καὶ ἀλείφα- 
τος ἀμφιφορῆας αἱ5 Βρεπάεα σα 
Έμχεπ ἆθθ Τοΐθα: νβ]. 1 26 {. ωὦ 
6τ4. ἄλειφαρ Ι8ὺ Τιονοῦς, πὶοἈὲ Ὁ]. 

1Τ1. ἐριαύχενας ἵππους -- Κ 9806. 
Ῥ 496. Σ 280. 

112. ἐνέβαλλε, 
βομ]αολμίοθί. 

πδὔτ]ο] µῥρε- 
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ἐννέα τῷ γε ἄνακτι τραπεξῆες κύνες ἦσαν ' 
καὶ μὲν τῶν ἐνέβαλλε πυρῇ δύο δειροτοµήσας. 
δώδεκα δὲ Τρώων μεγαθύμων υἴέας ἐσθλοὺς 1τ6 

χαλκῶ δηιόων' κακὰ δὲ φρεσὶ µήδετο ἔργα. 

ἐν δὲ πυρὸς μένος ἦκε σιδήρεον, ὄφρα νέμοιτο᾽ 
2/ / ας ους ο , κ σ ω . ὤμωξέν τ ἄρ᾽ ἔπειτα φίλον τ ὀνόμηνεν ἕταῖρον 
»χαῖρἕ µοι, ὦ Πάτροκλε, καὶ εὖν 4ΐδαο δόµοισιν' 

πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω, τὰ πάροιθεν ὑπεστην. 180 

δώδεκα μὲν Τρώων μεγαθύμων υἴἶέας ἐσθλοὺς 

τοὺς ἅμα σοὶ πάντας πῦρ ἐσθίει Ἕκτορα δ᾽ οὔ τι 

δώσω Πριαμίδην πυρὶ δαπτέµεν, ἀλλὰ κύνεσσιν. 

ὧς φάτ ἀπειλήδας' τὸν δ᾽ οὐ κύνες ἀμφεπένοντο. 
.. ἀλλὰ κύνας μὲν ἄλαλκε «4ιὸς Βυγάτηρ ᾽άφροδίτη 186 

ἤματα καὶ νύκτας. ῥοδόεντι δὲ χρῖεν ἐλαίω 
ἀμβροσίω, ἵνα µή µιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάξων. 

119. τῷ γε ἄνακτι Αολί]]. --- 
τραπεζῆες κύνες: 7α Χ 69. 

114. καί 7ᾳ τῶν απ0Ἡ νοη ἆθ- 
ΏΘη, τηΙῦ μέν {ἄτνγα]τ, Ζα 4 269. 
1 499, περί ἆῑςδ Ἠτάλ]ε αἱ εἴπθῃ 
Ῥεβοπάθτη Βαπψεῖς βαοἴπεν Περενο]]θι 
Ἐ ἤγαοισε {Εῆτ ἆθηπ Τοΐεπ Ἠθτγογ. 

116. Ψαι. Σ 356 Εἓ ὅ 97. 
16. Ἐτείες Ηεπιϊκδῖο] -- 4 158. 

Ῥ 506, 2ηεϊζθ -- ὦ 19. δηιόων 
Ῥατ{ο, Ῥτᾶς. ἀἱ6 νΙεάετπο](ε Ἠκπά- 
Ίππς 5οπΙ]άετηᾶ, πο 120. 196. ΤΏα8 
ΖΥηγεῖζο Ηεπαϊς]οἩ Ῥεασϊε]ό βἶο]ι Ἠ]ετ 
απξ ἆαδ γοτπεισεΏεπᾶθ χαΛκῷ δηιόων 
σπτῆο]ς, τ 

1πτπ. ἐν δὲ πυρὸς μένος ἦμε: νρ]. 
Λ1441 νηυσὶν ἐνίετε Δεσπιδαὲς πῦρ. 
πυρὸς μένος, ΝΨΙ6 7 182. Ρ ζθδ. 
τμ 988. --- σιδήρεον, Νε Ρ494, ἆ. Ἱ. 
ππτετγΏβθ]ς], νο]. ἀκάματον. --- 
νέµοιτο αὈπεῖᾶε, γεχγΖοητοα,σα 182. 

118 -- Κ 6ρ». ϱ 69Ι. ὀνόμηνεν 
τ16{Έ Ῥοί ΝαΠΙΘΗ. 

πο. 150 19, οὐ, 
πα -Ξ μπο, 
189. τούς π]πιπι 88 νοιᾶηρθ- 

βὔε]]ζοε ΟΡ]εξέ πας Ναοπάταο]ς αῇ, 
σα Π 56. -- ἐσθίει γοπι Ῥεπου πχ 
Ἠϊεχ, ἆοο] τρ]. 1ΤΤ νέµοιτο ππᾷ 188 
δαπτέµεν. 

188. δώσω -- πυρί, πὶθ ω 6ὔ, 
πετάς ἀἆαοπι Έθαειτ ἄρειγσθβρθη, 
4ασα ἆθι ΤηβηΙν ἀες ὄπεοκε δα- 

Ἠοπθτβ 148. ΤΙ. 4. 

πτέµεν: Ιεὔσύετος εοηεί γοπ Παιῦ- 
ΏἼθιθη, Ἠϊθτ γοπι Ἐσθαθγ απίοτ ἆθι 
ΕΙππτκαπσ 465 {ο]σοπάθη κύνεσσιν. 

184. Εγείθς Ἠει]δΙοῇ -- ὦ 161. 
οὐ πας Ναολάταο]ς γοταπσοβία]]{ 1π 
6εροηβαίσ 7Ζα ἀετ τογπεγρεμεπάθη 
Ώτομβπηπσ: πι1ξ π]ολ ίθη. -- άμφε- 
πένοντο, π1θ Φ 908 τοι ἆεπ ΕΙ6ΟΠΘΗ. 
--Ὀίο {οἱσεπάεπ Απσαβει ἄθευ ἀ4επ 
τοη ἆεηπ (ὐδίύετη Ἠοκίογ Ιμαίεμθ 
σοπἁμτίεπ Βομαίπ στείΐεη ἆει Ει- 
7Ύλ]αηπς 1π ο ἵπ ααα]]επᾶεν Ίηεῖδθ 
νος: νο]. Ζα 18τ παπά 190. ΑαΠα]]επά 
186 αποἩ, ἆαίδ Αρητοάίθ, πε]ο]θ 
βοπεῦ 1Π Ἰαἰπετ]εἰ πᾶλμετετ ΒεσίεπαἩρς 
πα Ἡοαχκίου εἴε]μί, Πεν ἆθπ Βομαῖσ 
β6ἴπαν Γαῖσ]μθ ταῖῦ ἄροθτηϊτηπαί, νγᾶ]ι- 
τοπά ἀἴεβο Απίσαζο δὸ 1818: ]οάϊρ]]ο] 
Άρο]]ο πασευγίθδεη ππτά. [Απὴ.] 

186. ἥματα καὶ νύχτας, βοηεῦ 
χθρε]πηξ[δισ ἵπ ἆετ Ῥοτπ νύκτας 
τε καὶ ἤματα. --- ῥοδόεντι παν Ἠ16Υ, 
ηβοὮ Ώοβεη ἀπ{ζθπά. 

187. ἵνα Ῥϊς ἑλκυστάζων -- «991, 
ἀοτ ἆθπι Ὑοτπεισεπεπάεηπ 3πΠρθ- 
ΊΊΘΒΑΘΏ, πογθπᾷ Ἠ]εχ ἀ46βο ΑπσαΏε 
1η Ἠομσθπι Μα[ςο Ὀοε[ίτεοπιᾶδί, ει] 
νγθῖ] 1π ἆεπι Ὑοτπεγσεπεπάθη πγ 
νοη Αομι]]ς ΑΡεϊοαί Ηεκίους Τιεἴσμε 
4επ Ηαπάεηπ ῥρταίβήαβεβε ἀῑε Ἠθάς 
παχ, ἴθι]ς πι] ππαπ νου ἄθιι Ὁ] 
π8ο] Τ' 98 4. οἶιεν ἀἱο ἸΙκαηπρ οἵ- 
νγαχζεῦ ἱδ ὙΨεγηγθβαπσ ἀεν 1Τιεῖοιο 
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50 35. ΙΛΙΑΔΟΣ Ὁ. 

2 τῷ δ᾽ ἐπὶ κυάνεον νέφος ἤγαγε Φοῖβος ᾽άπόλλων 
οὐρανόθεν πεδίονδε, κάλυψε δὲ χῶρον ἅπαντα, 

ὕσσον ἐπεῖχε νέκυς, μὴ πρὶν μένος ἠελίοιο 190 

σκήλει ἀμφὶ περὶ χρόα ἴνεσιν ἠδὲ µέλεσσιν. 
οὐδὲ πυρὴ Πατρόκλου ἐκαίετο τεθνηῶτος' 

ἔνθ᾽ αὐτ ἄλλ' ἐνόησε παῤῥρωϊς δτορ ᾽Αχιλλεύς' 
στὰς ἀπάνευθε πυρῆς δοιοῖς ἠρᾶτ ἀνέμοισιν, 

Ῥορρῇ καὶ Ζεφύρω. καὶ ὑπέσχετο ἱερὰ καλά" 196 
πολλὰ δὲ καὶ σπένδων χρυσέω δέπαῖ Λλιτάνευεν 
ἐλθέμεν. ὄφρα τάχιστα πυρὶ φλεγεθοίατο νεκροὶ 

ὕλη τε σεύαιτο καήμεναι. ὠκέα δ᾽ Ἶρις 

ἀράων ἀίουσα µετάγγελος ἠλθ᾽ ἀνέμοισιν. 
οἳ μὲν ἄρα Ζεφύροιο δυσαέος ἁθρόοι ἔνδον 209 

εἰλαπίνην δαίνυντο" 

βηλῷ ἔπι Λλιθέω. 
/ 3 / / / / 2 πάντες ἀνήιξαν κάλεόν τέ µιν εἰς 

ἡ δ᾽ αὖθ' ἔξεσθαι μὲν ἀνήνατο, εἶπε δὲ μῦθον' 
2 ο’ : 

»»Οὐχ ἔδος 

Ζα Ἠἰπάενη, αἲς ἀ1εβε]Ὀε σεσεη ἀἷθ 
Εοΐροη ἀε5 Ῥομ]είίεπς Ζα ΒΙΟΠΕΥΗ. 

188. τῶῷ δέ 4. 1, 21πι Ῥομαίσε ἀετ 
ΤιεῖεἸμθ. --- ἐπί πῖ ἤγαγε {ἄλτίε 
ηετῦςε]. 

189. οὐρανόθεν πεδίονδε πο ϐ 
21, νοπι Ἠπππιε] Ζαχ Ἐτάα, Ιεΐσίετα 
βἱβ Βαο]ιο Ξεμείθα σεᾶαεΠί. 

190. πρίν απξδ ἀθτι Ζπςαπιπιεη- 
παπσε πολὺ γετεἰκπά [Πο], βεπχεῖπό 
1: Ῥενου ΕτίαΠΙΟΡ. Ἠεκίοι Ιδείο. 
--- μένος ἠελίοιο, 6 κ 100. 

191. σκηλει᾽ παχ Ἠ16ν, ΟΡ]εκύῦ 
χρόα. --- ἀμφὶ περί τήηρς᾽ Ἠεταπας 
Αάγ. πηΠῦ ἆετ Γο]βυπάςπ 6επαπενεη 
Ἠθβίπιτηιης: ὕνεσιν ἠδὲ µέλεσσιν, 
Ἰοκα]ε Ώαΐπτο. 

Ὑ, 199. ο0οὔ. Όα 4αν ΒολοαΙιῦετ- 
Πααίοηι π]οπί Όχθηππεη υ1]1, 
ταξί ΑσοΏιπ]] ἆθοπ Βοτοας ππᾷ 
Ζ6αβρΏγτοβ 8Ἡπ, ἀ4επεε]ρεῃπ 8η- 
Ζα{ασλθη. Ὀΐθςε ετ{ᾶ]]εη, γοη 
Ίτιβ ροτι[εη, 8δεϊπο ΕΒΙ0ΐο9. 
Λομί1] βροπἀάεί ἀῑε σαηζ6 
Ναοπί πιπά πχο]Ἡ Ζτι Έντο 46εβ 
ῬΤοΐσςθη, 

195 :-- 140. 

θέουσα δὲ Ἶρις ἐπέστη 
τοὶ ὃ᾽ ὡς ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 

ει 

ἓ ἕκαστος' 

-- 

εἷμι γὰρ αὖτις ἐπ᾽ ᾿Ωκεανοῖο ῥέεθρα. 20ὔ 

194. Ετείες Ἠεπιββςοἡ -- 141. 
ἀπάνευθε, Ἠ]ετ οὔεπΏαν ἆθπι Μθετο 
Ζασοπψαπᾶξ, πομετ ἆῑεδ πάς 214 
ΚοπΙπΙεη. 

195. Βορρῇ καὶ Ζεφύρῳ τετριῃ- 
ἀἄεη πο Ι ὅ. 

196. πολλά τα Λιτάνευεν, 1π- 
ϱἰᾶπάΙσβῦ. -- σπένδων ταῖς δέπαῖ, 
πίθ ποςι η 19τ. [Απμαηρ.] 

19686. Όλη, ψ]θ 159. 1689. --- σεύ- 
αιτο πη]ξ κπαήµεναι, Υ6]. Ρ 468, 8ἵο]μ 
1η Βεπεσαιπρ κείσῦε 4. Ἱ. απ {ἶηπρο 
91ο] ζα επἰσὔπάεη (Αοτ.). -- 
ὠκέα δ᾽ Ἶρις: τει. Ο 1Τ9. 

199, ἀράόων ἀἴουσα Ἑμο ας 
Ίνς Ῥεβπαεί 5ἶοὮ, πο 2056 Ε,. Ζ6ϊσῦ, 
η. 416β6ΠΙ ΑασοπΌ]ίο]ς Ίπι Ώαπάς 
ᾷον Ἀίμίορει. -- μµετώγγελος παν 
Ἠΐ6υ απᾶ Ο 144. 

900. οἳ μέν α]]ο Ὑγππάο. --- Ζε- 
φύροιο δυσαέος, πῖθ µ 289, σα 
ἔνδον: 2α Υ 18. 

905. Ἐπτείοις Ἠεπιϊείῖε] -- Ο 86. 
(σ 40). καάλεον --- εἰς ἔ: να]. χ 456. 

904, Ζνοϊίος Ἠοεπι]βίῖο] -- 4 641. 
06. οὐχ ἔδος -- 4 648. ἐπ᾽ 

Ὠκεανοῖο δέεθρα: νβ. 4 43585 ππᾷ 
α 959, 



98. ΙΛΙΑΔΟΣ ὉΨ. δι 

Αἰθιόπων ἐς γαΐαν, ὅθι ῥέζουσ) ἑκατόμβας 
ἀθανάτοις, ἵνα δὴ καὶ ἐγὼ µεταδαίόοµαι ἱρῶν. 

ἆλλ᾽ ᾽Αχιλεὺς Βορέην ἠδὲ Ζέφυρον κελαδεινὸν 
ἐλθέμεν ἀρᾶται, καὶ ὑπίσχεται ἱερὰ καλά. 

ὄφρα πυρὴν ὕρσητε καήµεναι., ᾗ ἔνι κεῖται 210 

Πάτροκλος. τὸν πάντες ἀναστενάχουσιν ᾽χαιοί« 

ἡ μὲν ἄρ) ὥς. εἰποῦσ) ἀπεβήσετο, τοὶ ὃ ὀρέοντο 
ἠχῆ Ῥεσπεσίῃ. νέφεα κλονέοντε πάροιθεν. 

αἶψα δὲ πόντον ἴκανον ἀήμεναι, ὥρτο δὲ κῦμα 
πνοιῇ ὕπο Λιγυρῇ' Τρούίην δ᾽ ἐρίβωλον ἰκέσθην. 216 
ἐν δὲ πυρῇ πεσέτην, μέγα δ᾽ ἴαχε θεσπιδαὲς πῦρ. 
παννύχιοι δ᾽ ἄρα τοί γε πυρῆς ἄμυδις φΛόγ᾽ ἔβαλλον 
φυσῶντες Λιγέως' ὁ δὲ πάννυχος ὠκὺς ᾽άχιλλεὺς 
χρυσέου ἐκ κρητῆρος, ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον, 

οἶνον ἀφυσσόμενος χαµάδις χέε, δεῦε δὲ γαΐαν, 290 

φυχὴν πικλήσκων Πατροκλῆος δειλοῖο. 

ὡς δὲ πατὴρ οὗ παιδὸς ὀδύρεται ὀδτέα καίων. 
νυµφίου., ὃς τε δανὼν δειλοὺς ἀκάχησε τοκῆας, 

207. ἵνα δή, νυβι. Η26, ἁππι]ί 
ἄθηπῃπ, ποπιῖς ἀἱθςο 1Ἠτο ΑὈβΙοῃί 
αἱ κε]υβίνετεζάπά]Ιοη ὮὈεσεϊοππεί 
πητᾶ. --- µεταδαίσοµαι: ἄἱε Ετὰ- 
Ροβ1θίοἩ ταῖς Ῥεχασ αι{ ὦθανάτοις: 
αππῖεν 1ἨπθηἨ, ἀαάξ Ψετῦαπι 1860 τη1ξ 
6επεν ραταῖ. Κοπβίταιετῖ, πο ἀῑθ 
γετρα ἀες επίε[δεης απᾶ Έββεπε. 

208. Ζέφυρον κελαδεινόν: νβ]. 
β 451 Ζ. κελώδοντ᾽ ἐπὶ οἴνπα 
πόντον. 

210. ὄρσητε απ{αςἸῦ πας καή- 
µεναι, νβ]. 198. 

912. Ὑρ]. Σ 902. ὀρέοντο, υθ 
ποςἩ Β 898. 

913. ἠχῇ Δεσπεσίη: τα Μ 259. -- 
πλονέοντε πάροιθεν: νο]. Ἐ 96 πρὸ 
ἔδεν κλόὀνέοντα. 

914. πόντον ἆα5 (Ἠτακίβοπα: νρ]. 
990. --- ἴκανον πιο ἀήμεναι νεῖ- 
Ῥππάρα οὔτπο τεομίε Απα]οσίθ, ἆθΠΏ 
η ὥρτο ἀήμεναι γΥ 116 Ιδι ἆἄθτ 
Απίαησ ἀετ Βεπεριπςσ Ῥεσεϊο]μπεί. 
Απβρτεσπεπᾶ 1 ἆἱο γεπππίπηπς 
ἀήμενοι. 

915. Ενρβίες ΗεπιιβΙςὮ -- Ν 590, 
Ἴνεῖίθε: το]. Σ 67. 

91Τ. τοί γε Ὀοϊοπί περεη ἆθ8 {ο]- 

ροπάεη (εσθπβαίσος ὁ δέ 218. -- 
ἄμυδις Ζαρβ]6ΙςοἩ, αΏθνι γοη τε- 
φομΙθάθπεπ Βεϊζεῃ. --- ἔβαλλον ἴτα- 
Τετ, ποπῇς επσ σα γετρϊπάθεη φυ- 
σῶντες Λιγέως, πι]ῖ Ἰ6ε]]βατβθῃ- 
ἀ4επ Β{ὅ/[β6ῃ. 

219. ἑλὼν δέπας ἀμφ. -- Ι 656. 
230. οἶνον ἀφυσσόμενος, ἆβ 

Ῥατῆᾶς. Ετᾶς. αἴεταδιν, πο ΙΙ 996. 
Κ ὅτο, νβ. στα 120. 186. --- χαµάδις 
Ῥ18 γαζαν νΡ]. ι 290, δεῦε δὲ γαῖαν 
-- Ν θὔδ. Φ 119. ι 990, αἵη ρατᾶ- 
ἰαίῖβο]ετ Ῥο]σεραία, ἵπ πε]ο]θπι 
45 ΟΡ]αοκύ ἆἀε85 νοτμετρομεπάςπ 
Ἡαιρίβαίσπθς οἶνος ἃαξ ΒαΏ]εζκέ 196. 

351. Βεαεμίο ἆαπ {6Ιθτ]ομεῃ 
ἨΏ]ψίμπιαβ ἄες εροπἀθίδομαη Ύθγβθς. 
-- πικλήσκων: 6τ ταῦ ἀῑε Ῥεγο]ιθ 
5]εἰοββατα Ζαπι ἄθπα[β θε Τταπῖς- 
ορί6νς ΠονῬε]. 
923. Ἠταῦειθ Ηεπιβο) -- π 1Π. 

οὗ παιδός 7α ὀστέα. - 
225. νυµφίου ἆθβ ]ἤησαί γετ- 

πιᾶ]]έοη, πο η 66, απ Ὀθδύοπόεγ 
γεχββίε]]α, ναί] ἀ1θβειτ Ὀπιδίαπά ἆθῃ 
Φ0Ώπαθζ ἄθρετ ἄεπ Ὑοτ]πθῦ που] 6ἵ- 
ἨδΠί: ἀεππ απ ἴἨπι Ῥοεταμίο ἅῑε 
Ἠοβπαπς απ[ Εοτύρβαηπσαπσ ἀθε ἄ6ε- 
βομ]θολμίες. --- δειλούς Ῥτο]ερίῖβο]. 
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ρο 98. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἡ. 

ὡς ᾿Αχιλεὺς ἑτάροιο ὀδύρετο ὀστέα καίων. 
ἑρπύζων παρὰ πυρκαϊὴν ἁδινὰ στεναχίζων. 2556 

ἦμος ὃ Εωσφόρος εἶσι φόως ἐρέων ἐπὶ γαῖαν, 
ὅν τε µέτα κροκόπεπλος ὑπεὶρ ἅλα κίδναται ᾿Ηώς, 
τῆμος πυρκαϊὴ ἐμαραίνετο, παύσατο δὲ φλόξ. 
οἳ δ᾽ ἄνεμοι πάλιν αὖτις ἔβαν οἰκόνδε νέεσθαι 
Θρήύχκιον κατὰ πόντον: ὁ δ᾽ ἔστενεν οἴδματι δύων. 290 

ΠΙηλεΐδης δ᾽ ἀπὸ πυρκαϊῆς ἑτέρωσε Λιασθεὶς 
κλίνθη κεκμηώς., ἐπὶ δὲ γλυκὺς ὕπνος ὄρουσεν. 
οἳ δ᾽ ἀμφ) ᾽άτρεΐωνα ἀολλέες ἠγερεθοντο᾽ 

τῶν µιν ἐπερχομένων ὅμαδος καὶ δοῦπος ἔγειρεν. 
ἔζετο ὃ᾽ ὀρθωθεὶς καί ὄφεας πρὸς μῦθδον ἔειπεν' 986 

»,τρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, 

πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσατ᾽ αἴθοπι οὔνω 

πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος αὐτὰρ ἔπειτα 

906. ἑρπύξζων ἵπ ἆετ Ἠϊας πχ 
Ἠϊ6χ, νο ν 220, πιπβοπ]εἶσοπεπἆ 
νοχ ΒΕἨΠΙΘΥΠ. -- ἁδινὰ στεναχίζων 
- ω 811, Ἠϊεχ ἄθπι ἑρπύζων απῖεγ- 
σεοτάπεῖ. 

Ἡ. οο0- οὔἵ. Ἆπι ΑπΠἀάΘΕη 
Μοτχσεηπ πηετάεπ ἀἱε ἀεὈείπε 
465 ΡαΐτοΚκ]οβ σεβαπιιπε]{ παπά 
4ετ αταρ]λᾶσε] εττ]ε]μ{εῦ. 

256. Ἑωσφόρος παν Ἠῑει. --- 
εἷσι, πο Χ 91, αα[σε]Ώ{. --- φόως 
ἐρέων, πῖο Β 49, νβ]. ν 98 {. -- 
ἐπὶ γαϊὶαν "λεν ἀῑε Ἐτάο Ἠῖπ, Ζα 
ἐρέων, πῃξ Ώεσαρ απῖ ἆῑε Ὑεχργεῖ- 
ἴππσ οἶπει Βίταβ]επ. [Αππαπρ.] 

ο0π. Ὑροὶ. τα Θ 1. ὑπεὶρ ἅλα, πε 
Ὢ, 18, νοταας πι 5οἩ]είδεη ἀατί, 
ἀαίᾳ ἆαει Ὠιειίεντ ἀϊεεερ «εεαπρθς 
πίοΏῦ 4η ἀθν ἸΓεβικβρίο ΚΙεΙΠΑΡΒΙΘΗΡ, 
φοπάθτπ απαξ οἴπαοι 1η56ἱ Ζα Ηαιδε 
σα. -- πίδναται ἠώς: Η 451. 4ὔ8. 

909. ἐμαραίνετο Ἱππρ{. 6ΥΙΟΡΟΊ 
α]]πιᾶ ]11οἩ. -- φΛλόξ ἀἱο Ἱεπο]- 
ἰοηᾶο ΕἸαπιπηθ: σα Ι 3912. 

909. ἔβαν Ὀἷ8 νέεσθαι -- ἕ δπ. 
990. κατὰ πόντον, νο]. 4 2τ6, 

4μ5 Μαεν Ἠπαυ, ἄδθενι 4άς Μοαθτ 
Ἠ1η. --- οἴδματι θύων -- ὢ 954. . 

981. ἑτέρωσε Λιασθείς: Υβ]. 4 549 
νόσφι λιασθείς. ἑτέρωσε αιι[ ἀῑε 
Βο1ζ6, 

982. ἐπί Ὦ]ς ὄρουσε, τσ]. ψ 945 1, 
ἄροετ[εί, ἆταπσ Ὀρετψᾶ]ϊσεπά 
οἵπ, Ιπάεπι ἀῑε Ναΐατ σερ]εθετῖδοἩ 
1ηχο Ἠεομίε σε]ζεπᾶ πιαςμῖθ. 

958. Ἡγείες ΗεπιϊβοὮ -- Β 445, 
Ζνγοϊζθς --- γ 419. 1 928. οἱ δ᾽ ἀῑα 
ΏηπᾷΘΥΏ αΡ6Υ, ἀῑε ἄρτίσεη Εἠτείεν. 
Ώα[ς ἀϊθρθ, Ἱπε]οπς παο]ι 160 Τα 
ἄεπι Βεμεϊίογπααίεα σατῆς]κσεβ]1ε- 
Ὄθι πατεη, Ἠθτπας], ποπ] Ὠδι ΕΙπ- 
Ῥτιαςο]Ὦ ἆειτ ἈΝασοπς, εἶοα οπη0θγηῦ 
Ἠαίθεν, 146 αα{α]]επάετγοαῖθο π]ο 
νοτεμίεί. -- ἀἆμφ) Ατρεΐίωνα τα 
ἠγερέθοντο ᾱ. Ἱ. 5απιπιθ]ίεπ ΒἱΟ] 
πηαο απά Ἠπαος ἵῃπ ΑσαΠΙΘΠΙΠΟΠΒ 
Ζε]έ: να]. Γ 981. Τ 908. --- ἀολλέες 
ριΔάϊκαἴιν-ρτο]ερβϊκεοα: σα Πατ. 

984. τῶν 71 ὅμαδος καὶ δοῦπος, 
φ]ο Ι τὸ. κ-δὔδθ, Πᾶτπιθη Υοη 
4επ ΒΟΠΙπΙοη παπά Ὀχδίήπθι ἆθγ 
Εα[βἰτι{α, 

996. Ἐτείες Ἠεπικίοῃ -- Β 49, 
2νγαῖζθς -- Κ 140. 

256 -- Η ὃ5τ. 9856, 

8τ --- 9560. 9 Τ91. κατά 2ᾳ σβέσατ᾽ 
.δεολοί ψο]]επάς, Υβ]. 228, νγο- 
Ῥ6ι ἀεν Ἰλαϊη νΙθάθεταπι 3ἱ8 6ἶπθ 
ἀθπι ΤῬοΐεπ ἀαχσεῦτασ]μίο Βρεπάθ 
νογνοαηᾶεύ νηιγά. 

958 --- ο το». πᾶσαν ἀᾱ. 1. 1η 86ΙΠΘΥ 
σαηζεπ Απβάεμπαπς, πᾶμον ετκ]ᾶτί 
ἀπχο]. ὁπόσσον Ὀ]β μένος. 



285. ΙΛΙΑΔΟΣ Ψ, 1) 

ὀστέα Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο Λέγωμεν 
εὖ διαγιγνώσκοντες' ἀριφραδέα δὲ τέτυχται" 940 
ἐν µέσσῃ γὰρ ἔκειτο πυρῇ. τοὶ δ) ἄλλοι ἄνευθεν 
ἐσχατιῇ καίοντ᾽ ἐπιμίξ. ἵπποι τε καὶ ἄνδρες. 
καὶ τὰ μὲν ἐν χρυσέῃ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῶ 
Βείομεν. εἰς ὅ κεν αὐτὸς ἐγὼν ᾿ιδι κεύθωμαι: 

τύμβον δ᾽ οὐ µάλα πολλὺν ἐγὼ πονέεσθαι ἄνωγα, 9456 
ἆλλ᾽ ἐπιεικέα τοῖον ἔπειτα δὲ καὶ τὸν ᾿χαιοὶ 

2 / 2ος / / ο 2 ὦ 
εὐρύν ὃ' ὑψηλόν τε τιθήµμεναι., οἵ κεν ἐμεῖο 

δεύτεροι ἐν νήεσδι πολυκλήισι Λίπησθε.« 

ὡς ἔφαθ). οἳ δ) ἐπίθοντο ποδώκεῖ ΙΠηλεϊωνι. 

πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνω, 250 

ὕσσον ἐπὶ φλὸὺξ ᾖλθε. βαθεῖα δὲ κάππεσε τέφρή" 
κλαίοντες ὃδ᾽ ἑτάροιο ἐνηέος ὀδτέα Λευκὰ 

ὤλλεγον ἐς χρυσέην φιάλην καὶ δίπλακα δηµόν. 

ἐν κλισίῃσι δὲ Θέντες ἑανῶ Λιτὶ κάλυψαν. 

259. λέγωµεν, τοι.: ὦ το Λέγομεν 
Λεύκ᾽ ὁστε᾽, Αχιλλεῦ, οἴνῳ ἐν ἀπρή- 
τω καὶ ἀλείφατι. 
940. εὖ διαγιγνώσκοντες, πῖθ 4Τ0, 

να]. Η 424. 
942. ἐπιμίξ Ὦἱ5 ἄνδρες: νβ]. 4 

626. ᾧ 16. Ζατ Βασπε τσ]. 166. 169. 
1Τ89 Ε,, ἀἆαπαςα καἶπὰ ἆῑο Βο]μαίΐα, 
Ἠππάεν, Ἠππάε Ἠϊες πΙομὸ Ὀετῖςκ- 
β1ομ{1ςῖ. 

945. δίπλακι δημῶ εἴπεο 4ο}Ρ- 
Ῥε]{ Πεταπισε]οσία Ῥενύπατῦ, 
νρ]. γ 4ὔ8 δίπτυχα ποιήσαντες. 

944. ᾽4ΐδι: Αὶς 156 5οπβῦ Ὀθ6ι Ποπιθτ 
4οαι Βεπενγεοβεχ ἀετ Ὀπετπγα]{, πῖο]ξ 
Ονιβραποεϊοππαπς, αΌει Ἠ1ει 150 ἀῑς 
είσίετε Ῥεάειίαπσ απαὈπείεθραν. 

9450. πολλόν τοη 4εν Δπβάεμπαησ 
Ίη Ἠαιπιθ, πὶο Ἡ 166, ηαο Βτεῖζο 
παπά Ἠδμο τρ]. 247. 

246. ἐπιεικέα πιῖῦ ἆθπι απέξ ἀία 
Ῥοκαπηίε ΒΙ046 Ππηεϊρεπάεη Αάν. 
τοῖον (ἴπ ἆει Πας πατ Ἠῖος, νσ]. 
Ζα γ 991): ππχ 80 στο(Β, πν1θ 68 β1ο] 
εὗει σε]ῦτο. --- καί 180 πο πηῖῦ 
ἀθπι {οἰσεπάθη τόν τα τετριπᾶεη, 
βοπᾶετη σο]ῦτῦ Ζαᾳπι σ8ηπεπ (6- 
4απχεπ ππὰ Ὀεχεϊοππεῦ ἀἆαάβ Ἠϊπσα- 
Κοπιπιθηᾶο: απο] ποςΠ. --- ᾽ἀχαιοί 
Αρροβίάοηπ σα ἆθεπι πι Ιπιρεταίν]- 
βεπθη τιθήµεναι οπίΠα]ίεπεν Θαβ]. 
1η. 

941. Ζατ Ῥασ]μο τα]. ὦ 80---84. ---- 
τιθήμεναι: τα 88. --- ἐμεῖο γπῖο Ῥθίΐπα 
Κοπιραταδῖν, Ζα ἀθπι 1ῃ Κοπιραχα- 
Ώνεπι ΦΙππθ αὔεπεπᾶθη δεύτεροι 
ᾱ. 1. παῖοα ἄθετ]ερεπά. 

950 -- 387. ᾖἎτπ ἆετ {οἰσεπάσπ 
Ῥεεομτείραπσ τσ]. Ψετρσι] Ααεπ. Υ1, 
996 Ἡ, 

951. ἐπί τα ἦλθε βεάταησεη 
πατ Υρ]. 2958 ἐπέσχε, 190 ἐπεῖχε. 
-- βαθεῖα ρτλάϊκαν, 5ο ἀαῖ ἀῑθ 
Αεομο οἶποῃ Ἀομοι Ἠαι[οη Ῥ1]άεἴο, 
νο]. Ε 145 βαθέης αὐλῆς υπᾶ Β 141 
βαθὺ Λήτον. [Απ]απσ.] 

9653, ἐνηέος: νσ]. Ρ 0Τ0 {. πᾶσιν 
γὰρ ἐπίστατο μείλιχος εἶναι. --- 
Ζαπι Εο]σεπάεπ τσ]. 2 πο Β, 

968. Ὑα]. σα 943. 
2ὔ4. Ὑψπι. σα Σ 96». ΟΡ]εξκί πα 

Φέντες -- πάλυψαν 15: ἀἱο Ότπο 
τας ἆθπ (οερείπεπ. Ὠίο οραῖπο 
πγοτάεη 18ο πΙομς ἵπ ἆθπι αταῦ- 
Ἠῆσε] Ὀεισεβείᾳί, πιο ἀά5 σοπγδἩ- 
Ἠσ]ιο Ψετίανοι αχ νο]. ῷ τος, 
εοπᾶθτπ πε] Ῥαλτοκ]ος ἨΓαπδοἩ 
95 {. παπά ἆετ οπἰςρτεοοπαπάση Ἐτ- 
ΚκΙάταπσ ΑοΠί]]ς 945 {, ἵπι Ζε]{ απέ- 
Ῥοπαλμτί 18 Ζα ΑοΠί]]ς Τοάς, πο 
βἵς ἆπππ την ἆεπειῃ ΑΕΠΙ] γεχ- 
οἶπ]σὺ Ίπ ἆθπι σεπΙΘΙπΒαπΊΘη ἄταῦ- 
Ἠῆσο] Ὀεϊσεεείζέ πγετάθη, τσ]. ὦ Τθ Ε. 
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τορνώσαντο δὲ σῆμα θΒεμείλιά τε προβάλοντο 2556 

ἀμφὶ πυρήν' εἶθαρ δὲ χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν. 
χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον. αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς 

αὐτοῦ λαὺν ἔρυκε καὶ ἴξανεν εὐρὺν ἀγῶνα. 

νηῶν ὃ) ἔκφερ' ἄεθλα, Λέβητάς τε τρίποδάς τε 

ἵππους 9᾽ ἡμιόνους τε βοῶν τ᾽ ἴφθιμα κάρηνα 2600 

ἠδὲ γυναῖκας ἐυξζώνους πολιόν τε σίδηρον. 

ἱππεῦσιν μὲν πρῶτα ποδώκεσιν ἀγλά᾽ ἄεθλα 
δῆκε γυναῖκα ἄγεσθαι ἀμύμονα ἔργα ἰδυῖαν 

956. τορνώσαντο παχ Ἠϊθς απᾶ 
ε249, ᾳαἰτκε]ίοη αἶο] αἲ ἆαβ 
ταῦπια], 5ο ἆα[5 ϱ5 οἴπο Ἐτοιεταπάθ 
αταπάβᾶε]ο ετΏ1ε]{. Τη ἀΐθδετ Ἐτείς- 
Ἠπ]ε πγετάεη ἆπππ ἆῑορ ἄταπάρίείπε 
(Θεμείλια) τῖηρσε ρε]εσέ, παπι θἴπθ 
{ρεΐο ἀτππά]ασο Εῆν ἀϊθ απ{σαθε]λΏζ- 
{επάο Ἐπτάς σα Ὀϊ]άεῃ. 

2ὔ6. ἀμφὶ πυρήν σε]ιδτί α Ῥδϊάθτ 
νοτπετσεµεπάεν ετρεῃ. --- χυτήν 
Ρί6 ἔχεναν -- γ 258. χυτὴ γαῖϊα 
ϱὐεῦ νοπι ἀτας]ῆσε]. 

Υ. 2ὔτ1--286. ΑΕΠΙ1] τεταῃ- 
εἴα]ζεί ἸΠεϊοποπβρίεια απά 
5εἴζῦ σαετςῦ Ῥτείεδο Εντ ἆά8β 
Ἠ/ασθΠτΕΏΠΘΠ 811. 

25ἵ --- 801. πάλιν πίον ϱἵηπσθη 
σατᾶςκ, ἵηπ ἀπς Βομιβκ]ασον. Ῥπῆο- 
1εΚύ αἶπα παοἩ αἱ]οπι Ύογπεισε]μετ- 
4επ ἆἀῑε Μγτπιάοπειπ. Δππεςεπᾶά 
πγαχεη απ{[βετάθτη ηαςῃ 3988 Π. ἀῑο 
Ἐἠταίεη. Απ ἀἶθεο ἀῑδ Βεείαίαπσ 
ἈὈδεβ]ε[ξεπάεη οτί {ῆσί κἰοῖ 
ἀϊἱθ6 {ο]σεπάε Βεκεομτοαίυαηςρ ἆἀετ 
ἸεϊομεπβρΙε]ε ἄθεγαις Ίοεκει απ. 
Ώεππ Ἠ]ετ νψ]τὰ 2ὔ8 τπῖογ λαόν 
ἆαδ ρεφαπηίο Ἡσοετνο]]ς ἆετ Δο]λᾶετ 
γετβίαπᾶεη, «ἀθββεπ Απιαβεπ]Ώθῖῦ 
ηθς ἆετ ραησεη γοιμεγσεβεπάθη 
ΕπᾶΠ]ππσ π]σομέ νοταπςσεβείσέ πετ- 
4εηπ Καππ. Αποῦη τηΏ[εζθ, νεπη 
Ῥεϊάο Βὐῆσεκο απ ατεργτϊησ]ο]απι 
Ζπβ8βππππεημαηρσε βἰάπάθῃ, κίον αἱς 
Ιπιρῄ. ἄε οοπαίµ νετείαπάθη Β6ΙΠ: 
πο]]ζεη σεµεῃ, πᾶ]πτεπά ἆαξ- 
8ο]0ε εοπεῦ ἄρεγα]] ἵπ ποτΙβ!βοηθπα 
ΜΙπηο ΑίΘ6Πύ. Αποι εἰπὰ πἰγσοπᾶ 
νοχηετ Πεϊολμεπαριε]ο ἵπ Απββῖο]ς 
βοεἴε]]{. [Απ]μαπσ.] 

258. αὐτοῦ, απ ἆαθπι Οτί ἆεν 
Ἠοείαίίπης. --- ἴζανε ἰναπεῖῖν νσΙ. 

Β δδ: οί εἰο] 5εἴσεν, ΟΡ]εξί Ίαόν 
παπά ἆαζα εὐρὺν ἀγῶνα ρτᾶάϊκα αν: 
αἱ5 εἶπθ πνεῖίο Καπιρένότβαπαπη]άπο 
ᾱ. 1, Πε[ς εν β1εὰ Ιασθτη 1π νγεῖθεπι 
Κτεῖδθ, αππι ἄεπ Ῥετοτείεπεπάεπ 
ἨγεεκἈπαρέεν ζα7βςμαπθη; σα εὐ- 
ρύν να]. 8 960 εὔὕρυναν ἀγῶνα. 

259---261. Ὠίεεο αροσϊβΖ]ετίε Αα[- 
2Ύμ]πησ ἄεν Καπιρέρτεϊςο σ]εΏὈί ἴπι 
γετηβ]ίπῖς σα ἀετ {ο]σεπάειπ Ώαχ- 
είε]]πΏησ εἰπεγεεῖζε ζα ποηῖσ, Ιπᾶθτα 
3969. ΤδΙ. 2Τ0. 656. τ41. τ9Ῥ Β. ποσο] 
απάετο απβσεςεοίσό πγετάεηα, Απάτει- 
88169 Ίπ ἆεπ Ῥ]πτα]εη 260 7α τνῖα], 
ᾷα παχ εἶπ Ρέοτά 966. 618, οἵπ Ματ]- 
σεχ 654 πᾶ εἴη Ο6µ5 τ5δο. ττο σατ 
γεγψεπάππο Κοπαπιθῃ. ΊΓεσεπ ἀἱεβθτ 
Ῥιβετευ» πατάει ἆἱθ Ύ6ιβθ νοη 
Ατ1βὕοΡρηαποςβ ππά ΑτίβκζατοἩ 
γεγιοτίεη:; α]]εῖπ ἀἰεεείθειπ αἶπά 
ππεπ{ΡΕΗΥΙΕΝ, ἆα πιαη Ὀθι ἆθι 8ο- 
{οτῦ {ο]ψεπάςπ Απθεεΐσαπςσ ἀετ Ρτεῖςθ 
{ῆτ ἀάς Ἰλ/βσθητΘεηπεἩ. 6ἶπθ 5οἶσ]θ 
Άπσαβε νεγπβεεη τάς. Ὠϊο ΑΌ- 
αἶεμί ἆθς Ώιομίενς πατ παν 6ἶπο Ἠϊπ- 
Ἰάπσ]]ο]ε ΑπζΑΗΙ γοη εσεηείΏπάεπ 
Ζα Ώθδ26ΙΟἨπΕΠ, ας ἄεπεπ ἀῑθ Ῥτεῖςδθ 
6ΕΠΟΠΙΠΙΕΠ ψοτάεη Κοππῖθη. 

960. Ετείες Ἠεπιϊβίϊοϊι --- ὸ 4Τ1. 
(5τ6. 690.) Απο απαξ ἀῑρθ Ἠῖετ {ο]- 
σεπᾶεπ ΟΕΡ]ε]ίο 16 ἔχφερε ἀἆπτολ 
Ζεπσιια Ώθδσοβεῃ. --- βοῶν κπάρηνα 
Ὀπικοπτοϊίδαπς, πε Ι 40Τ. κ δδΙ. 

261 --- Ι 906. 
2695. Ἐπτείος ἨΗεπιϊκ[ῖο] -- 4 801. 

(901.) ποδώκεσιν βοπεῖ Βεϊποτ 
του οἶηπΖθ]πεη Ἠε]άσοῃ τππᾶᾷ γοη 
Ί0βΒεΠ, Ἠ16γ απ{α]]οπά Ὀοί [ππεῦσιν. 
-- ἄεθλα Ῥτλδι]κα νε ΑΡροβΙῖοη 
Ζα ἀθπ {ο]ἱρεπάεπ ΟΡ]ε]κζεπ. ΓΑπΙ.] 

205. 9ῆνε, να]. ὦ 86 Φῆπε µέσω 
ἐν ἁγῶνι. -- ἄγεσθαι απξ ἀἆᾳ8β σα- 



/ 
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καὶ τρίποῦδ᾽ ὠτώεντα δυωκαιεικοσίµετρον 

τῷ πρώτω' ὀτὰρ αὖ τῷ δευτέρω ἵππον ἔθηκεν 206 
΄ ΄ ΄ ΄ 

ο 12 2 / / ϱ, ον / : 
ἔξετε᾽ ἀδμήτην. βρέφος ἡμίονον πυέουσαν 
αὐτὰρ τῷ τριτάτω ἄπυρον κατέθηκε λέβητα 

λ 2 

καλόν, τέσδαρα µέτρα κεχανδότα. Λευκὸὺν ἔτ αὔτως' 

τῷ δὲ τετάρτω Βῆκε δύω χρυσοῖο τάλαντα. 
΄ 

πέµμπτω δ᾽ ἀμφίθετον φιάλην ἀπύρωτον ἔθηκεν. 2τ0 

στῆ ὃ᾽ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν ᾽άργείοισιν ἔειπεν' 
1. / 2 , » ἄτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἐυκνήμιδες ᾽άχαιοί, 

ἱππῆας τάδ᾽ ἄεθλα δεδεγµένα κεῖτ ἐν ἀγῶνι. 
εὖ μὲν νῦν ἐπὶ ἄλλω ἀεθλεύοιμεν ᾽4χαιού, 
ἦ τ) ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα Λαβὼν κλισίηνδε φεροίµην΄ 9τ5 
ἴστε γάρ. ὕσσον ἐμοὶ ἀρετῇ περιβάλλετον ἴἵπποι" 

ἀθάνατοί τε γάρ εἰσι, Ποσειδάων δὲ πόρ᾽ αὐτοὺς 
πατρὶ ἐμῶ ΠηΛΠι, ὁ ὃδ) αὖτ ἐμοὶ ἐγγυάλιξεν. 
ἀλλ᾽ ᾖἦ τοι μὲν ἐγὼ µενέω καὶ µώνυχες ἵπποι" 

τοίου γὰρ κλέος ἐσθλὺν ἀπώλεσαν ἠἡνιόχοιο. 

πᾶσ]μαί νογαησθμοεπάθ γυναῖκα }6- 
τοεηπεί, υἈμτεπὰ ΕΥ τρίποδα 6ἵη 
φέρεσθαι σε]ίει πιΏτᾶς, --- ἀμύμονα 
Ρι6 ὑδυῖαν --- Ι 128. 210. Τ' 2456. 
ω 28. 

964. ἨἘνείαος Ἡσοπιϊικθιοια -- 618. 
ὠτώεντα πατ ἨϊθΥ. --- δυωκαιεικοσί- 
µετρον ταν Ἠθ6. ᾖΖατ ΖαΠ] τσι. 
ι 941. Ο 6Π8. 

966. ἑξετέ᾽ ἀδμήτην: νο]. πα 655. 
--- βρέφος πιχ Ἠ16Υ, 

2607. Ὀετ ὙΠετί αἴπερ Λέβης απὰ 
Ζυγαχ 61π6ς ἸΚτππδίτεΙεη τογ2θτζεη 
πηιτά 886 αιι[ ἀεπ εἶπον ἨΙπάθΕ σε- 
βομᾶ (2. 

368. τέσσ. µέτρα πεχανδότα: νο]. 
ται. -- Λευκὸν ἔτ αὔτως που] 
σαη7 Ῥ]απχ. 

969. τάλαντα: ἀάβ Ἱοπιετίςε]μθ Τα- 
1οη6 επίρτασοα υαγβολθίπ]]οῖ ἆθπι 
Ῥαρτ]οπίβεΙ - ραδπΙξίεοπεηπ δᾖεφεῖ 
τπηπᾷ παν ἀθεπι 5ΟΏπΕΥΘΕΗ, ἆθπι 4ο)ρ- 
ρε]ζεπ ἀθΒ αρᾶύετεη Ώατεῖκος, παπά 
ναι απβοθρτασΠί 1π ]άπσ]ομγαπᾶςεν 
Ῥαττοπίοτπι, ΑΠςΠ ηαςἩ ἆον Βαίμαπ- 
ἴο]σε ἆετ ἘῬταῖεε Καηππ ἆαββε]ρο 
Κεϊπεπ Ἰομεπ λετε σε]λαρί παρε; 
αποἩ 160 τ6Ι αἶηπ Ἠα]ρες ἀο]άία]επό 
εἶη σετῖπσθτεν Ετεῖθ αἱς οἵηπ Εείίαν 

280 

Φ6χ ππᾶ απ Πε] γα ἆοοᾗπ Όδει- 
Ἠνπ[ς, νρ]. Ζα 3267 ππὰ σα Ι 199. 

210. ἀμφίθετον 2υοεϊ]εη]κ]τσ. 
φιάλη εἴπ Ῥαασμῖσος (96{8{5, 448, 
ππὶθ ἀπύρωτος πεὶᾳῦ, αποἩἈ Ζαπι 
Κοομειπ σερταιο]μό πατάς. -- ἀπύ- 
ρώτον παν Ἠ16ν. 

211 -- 456. 657. π0θ. τὸ». 801. 
9880. 

2τ. --- 658. 4 1Τ. 
2195. δεδεγµένα Ἠαττεπᾶ: πα 

4 101. -- ἀγῶνι Ἠϊει ἆατ νοηι 
ἀθεπι ᾖΖαεομαπεγκγείβε Άπισεβεπθ 
Καπιρίταπτι. 

914. ἐπὶ ἄλλω πι 6ἴηπθς αΠάΘΓΠ 
νη]]οει, σα ΕἨΏταη 6ἶΠθβ ΒΠάΕΤΗ, 
πῖθ ω 91. Κτ. ΓΙ. 68, 41, 9. 

215. τὰ πρῶτα, ἨΨἱθ ποςἩ ὄδ6. 
216. περιβάλλετον πχ Ἠ]6ι αΏβο- 

Ἰαῦ: διρεγίο)ος διμΐ. Όατ Ῥαθ]1θ 
το]. Β Ττο. 

21η. ἀθάνατοι: νθι. Π 149-161. 
-- Ποσειδάων πόρ᾽: Ὀθὶ ἆει Ὑετ- 
πιάη]απο ἀας Ῥε]εας ταῖς 4ει Τηεςῖς, 
ππορθῖ ἀἴεβεγ απιοΏ νοη απάετη 0ΐ- 
ἴετη Ἰαβεη ετμ]ε]ί: 5 8648. --Ζα 
46 Υετριπάππσ ἆει ἄΠεάεν ἀπτο] 
τέ --- δέ να]. τα Ἐ 969. Η 418. 

ϱτ9. ἀλλά Ρίβ µενέω -- Υ 99. 
280. τοίου ᾱ. 1. 6ἶπθ6 80 8πβ6θ- 
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ἠπίου. ὅ ὄφωιν µάλα πολλάκις ὑγρὸν ἔλαιον 
/ ” / [4 - 

χαιτάων κατεχευε. λοεσσας ὕδατι Λλευκῶ. 

τὸν τώ γ᾿ ἑδταότες πενθείετον, οὔδεῖ δέ σφιν 
χαῖται ἐρηρέδαται, τὼ δ᾽ ἔστατον ἀχνυμένω κῆρ. 
ἄλλοι δὲ στέλλεσθε κατὰ στρατόν. ὅς τις ᾿4χαιῶν 2856 

ἵπποισίν τε πέποιθε καὶ ἅρμασι κπολλητοῖσιν. 
8 / 1. /  ϱ . 2/ ὧς φάτο ΙΠηλεΐδης, ταχέες δ᾽ ἵππῆες ἐγερθεν. 

ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Εύμηλος, 

᾽4δμήτου φίλος υἱός, ὃς ἱπποσύνῃ ἐκέκαστο᾽ 

τῷ δ᾽ ἐπὶ Τυδεῖδης ὥρτο κρατερὸς «ἄιομήδης, 2990 

ἵππους δὲ Τρώους ὕπαγε ζυγόν, οὔς ποτ) ἀπηύρα 

Αἰνείαν. ἀτὰρ αὐτὸν ὑπεξεσάωσεν ᾽Απόλλων. 
2 ο. 2 τῷ δ' ἄρ ἐπ᾽ ᾽άτρεΐδης ὥρτο ξανθὺς Μενέλαος 
/ ολ λ λ 2 ϱ) / σι 

διογενής., ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν ὤκεας ἵππους. 

Αἴθην τὴν ᾽άγαμεμνονέην τὸν ἓόν τε Πόδαργον' 996 

τὴν ᾽άγαμέμνονι δῶκ) ᾽άγχισιάδης ᾿Βχέπωλος 

δῶρ᾽. ἵνα µή οἱ ἔποιθ' ὑπὸ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν, 

ποϊεἨπείεη. --- κλέος ἐσθλόν πιῖῖ 
ἡνιόχοιο αἴπθ παν Πάει ΥοΚκοπῃ- 
πιοπάς Ὀπιδεμτοίρππσ ἆατ Έεχροῃ: 
ἀοι ταἈπατεῖομε Ηε]ά πα αποὮ ἀετ 
Φῄοῖσ ἄατ Ἠ9ββθ. 

981. ὑγρὸν ἔλαιον ἵπ ἆετ Π]αβ 
πηατ Ἠϊθ6χ, δεψει η 4ετ Οἆγςεεο. 

982. ὕδατι Λευκῷ -- ε το, ταῖς 
πσγοί[βδεμιπωπηθτπάθτη, Ἡδ6]]επι Ί/αβ- 
εαν, πῶἨτεπᾶ ἀάδ Ἰαβ5εν ἀθτ Ωπε]- 
Ίο, Ἐ]ἰάδεο ππᾶ ἆε5 ἸΜθετερ Τε 
ππηταμῖρετ Ώαψεραπς 4ατ Οὐετβᾶσμε 
815 μέλαν ὕδωρ Ῥεζεϊομπεῦ πητᾶ. 

983. πενθείετον, βοη5δί πενθέω. 
--- Ζατ Βασ]ο τσ]. Ρ496 Π. --- οὔδεῖ 
Τιο]κα ἄν ἀθφ Ζ16ἱ5 πῦ ἐρηρέδαται, 
να]. Η 146, αἰπὰ Το Ζα Βοάεπ 
σοάχϊοκέ, εἴπο Ἠεσεϊεμπππα ἀεχ 
ἀααοτπάσπ Ἡα]ίαπασ, ἀῑδ Ῥίετὰς 
Ίαββεπ Ῥθεᾶπάϊσ ἀῑε Κδρίε Ἠᾶπσοῃ. 

984, Ἰνεῖῦοες Ἠοιπϊςῖσ]α -- 448. 
-- ἔστατον ρτᾶσησηῦ: βἴεηεῃ πἩ- 
Ῥεπορ]1ο]: νρ]. Ρ 454 Η. 

986. στέλλεσθε Μεά. παχ Ἠ6χ, 
πιασοπίῦ οπο]Ὦ ῬετοαῖΙζ. 

986. Ὑσὶ. 4 5686. 

ν, 981-- 861. Ὦ8 πιθ]άθη 816] 
{Εῆπε ΚἈπιρίοι Ζαπι ἸΝασθη- 
ΧΘΠΏΘΠ, ἀαταπί6ι ΑΠΤΙΙΟςἨΟΒ, 
πο]οπαπ Ἀθβρίοι σαῦεη Παΐ 

ατθεΙ]{ζ. Ὀῖἷο Κἄπιρίεντ ΊοβεὮ 
ππι ἆθπ Ῥ]αΐπ παπά ΑοΠι]] Ὀ6ε- 
ποϊολποεῦ ἄαβ Ζ19]. 

26Τ. Ἐγείθςε Ἠεπι.-- 4245. Ὢ 6051. 
ταχέες ρταἁϊκαξῖν εἰαθῦ ἀθς ΑἀτετῦῬ. 
--- ἔγερθεν πατἆςη ετυθοζύ ἀ. 1. 
{ἠἨ]έοπ ἀπατο]ι Αοπι]ς Απογάσεταπς 
ΒΙΟ απσείτίερεη απι /βσεΠΤΘΠΠΕΠ 
Γεσαπεμππεη. ΓΑημαηρς.] 

988 -- Η 162. ᾿Εύμηλος: Β Τ14. 
Τ065 8. 

990 -- Η 168. Τοηπ ἆετ ὓετ- 
ναπάπησ ἆες Τγάιάεη ἵπ 4 180 Ἠῖετ 
πΙομὲ πιεἩτ ἀῑο Ἐεᾶε: να]. 29. 
Τ' ἀπ. 

291. Τρώους ἀῑε Ώοβεο ἆθ5 ΤτοῬ: 
τα Ε 902. 958-- 82π. 6 105 8. 

999. ὑπεξεσάωσεν παν Ἠϊ6χ. Ὠϊα 
ΒασἩςθ 1ςδέ οτζᾶ μι Ε 485 Π. 

998. Ειτβίεν Ἠαπι. -- 555. 401. 
990. ἀἴθην ιπᾶά Πόδαργον: τα 

6 186. 
996. ᾿Ἐχέπωλος τα ππἰειβομεϊιάρα 

τοη ἆθπι 4 4ὔ8 ατπ Ώληίαθη, νοἩη- 
ας ἵπ βικγου 3999, πε]οπος σα 
ΑΡΑΠΙΘΙΙΠΟΠςΦ Ἡοτιεεποχρεριεῦ ῥρθ- 
Ἠδχτία, ἆαπον οι Ζαν Ἡθετοείο]σο γει- 
ΡβΙιεπίες πατ; τας ῬΒ8επο Ν 669. 
ἕ 2598. «ὸ 400. 

991. ὑπὸ Ἴλιον: τα Β 916. 
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ἀλλ᾽ αὐτοῦ τέρποιτο µένων' μέγα γάρ οἳ ἔδωκεν 

Ζεὺς ἄφενος. ναῖεν δ᾽ ὅ γ᾿ ἐν εὐρυχόρω Σικυῶνι' 

τὴν ὅ γ᾿ ὑπὸ ζυγὸν ἦγε μέγα δρόμου ἐσχανόωσαν. 900 

᾽ντίλοχος δὲ τέταρτος ἐύτριχας ὠὡπλίσαθ” ἵππους, 

ἹΝεέστορος ἀγλαὺς υἱὸς ὑπερθύμοιο ἄνακτος 

τοῦ ΝηλΛληιάδαο πυλοιγενέες δέ οἳ ἵπποι 

ὠκύποδες φέρον ἅρμα. πατὴρ δέ οἳ ἄγχι παραστὰς 
ω.ὸ 2 ε) Ν / / ν ο] ον Ἱσων 

μυθεῖτ' εἰς ἀγαθὰ φρονἑῶν νοεοντι και αὐτω 9056 

»άντίλοχ᾽. ἦ τοι μέν σε νέον περ ἐόντα φίλησαν 
Ζεύς τε Ποσειδάων τε. καὶ ἱπποσύνας ἐδίδαξαν 

παντοίας' 

βάρδιστοι θείειν’ 

τῷ καί σε διδασκέµεν οὔ τι µάλα χρεώ᾿ 
οἶσθα γὰρ εὖ περὶ τέρμαθ᾽ ἑλισσέμεν: 

τῷ τ᾽ οἴω Λοίγι ἔσεσθαι. 
ἀλλά τοι ἵπποι 

810 

τῶν δ᾽ ἵπποι μὲν ἔασιν ἀφάρτεροι, οὐδὲ μὲν αὐτοὶ 

πλείονα ἴδασιν σεέθεν αὐτοῦ µητίσασθαι. 

998. αὐτοῦ απ Οτί παπά Βίθ]]α, 
οταῖ 299 ντα Ῥήκγοπ σεπαπηζ. 

999. Ζεύς, πο Β 670. -- ὅ γ 
ἘιοΠθρο]ο», ἆασεσεπ 800 ὅ γ᾽ Μεπο- 
1895. 

801. Ζπεῖες ἨἩειπϊαζῖοὮ -- 351. 
809. ἩΝ. ἀγλαὸς υἷός πὶο Κ 196. 

ὃ 21. 908. 
808. πυλοιγενέες: τα Β ὅ4. 
804. ὠκύποδες, εεπεπᾶςς Βεαϊνγοτῖ, 

οὐπομ] 5ίε 1πι Ψεχρ]εῖοὮ Ζα αΠάΘΤη 
810 βάρδιστοι θείειν π8ΤεΠ, νδ]. 446. 

906. μυθ εἶτ᾽ εἰς ἀγαθά: νσ]. 
1 109 εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν, 4 τ8ο 
πείσεται εἰς ἀγαθόν περ υπἀ ἀγαθὰ 
φρονέων α 48, Ἠϊει βἰεπῦ φρονέων 
β0βο]αῇ: νοχοζᾶπαΐᾳ, ππ]θ 948. --- 
νοέοντι καὶ αὐτῷ: ναι. 4 ὅττ. 

806--.848. ὨἨϊο {ο]σεπάο Ὠεάε 
ἸθβίοΥς απτετοτ]ο]ῦ ἵπ βἐῦτοπάθς 
Ἰμαῖςε ἀῑε Απζᾶπ]απο ἀετ βἶοἩ Ζαπα 
ἸΜασεπτΘηπεπ τὔθρεπάεπ ΠΗε]άεπ 
ππᾶᾷ στα ῦ ἆἄπτοι ἆἀἱθ ϱεπαπθη 
ΜπαίἹπηπσεπ ἄδρετ ἆαδ 718] 826--- 
9858 ἆει [ο]σεπάεπ Επζάπ]απς τος, 
πο ετβὂ 968 αππᾷ σπαχ οἨπε 89 
ηᾶμειτθ Απσαῦεπ ὮὈετιοΏζεῦ ψητά, 
ἀαί Αολ]] ἆάῑδ 2ἱεΙἱ ὈῬετεϊεμπεῦ 
Ἰαῦθ. [ρετάϊῖες Απάες 516 ἵηπ ἀθτ 
πιοίζοτου Ἐτζάμ]απςσ π]τσοπᾶ οἶπε 
Βρατ, ἀαΐς Νερίοτς Παΐ Ιχσεπά πνε]- 
επε πκαπσ σεπαὈί Ἠαβο, [ΑπΗ.] 

806. ή τοι μέν ἴταπη Πατ, ἀθτ 
εσεπεαίᾳ {ο]σί 909 ἆλλώ τοι. 

80Τ. 2Ζεύς αἱ ἆει ἄθῦεγ αἱ]68 
σπίεπ ἄοετπααρί, Ποσειδάων αἱβ 
Βο]ῦρίεγ ἆθβ Ἠοββεας, νσ]. σα 946, 
ππά Ὑοτβίεπθν αἶ]ον τιετΠοϊιθη 
Κάπεῖο ππά ΓεικἈπαιρία, 5ουθ ας 
Βίαπιπιταῦετ ἆει Νε]είάεῃ. 

908. τῷ παί ἁαταπι 4επη αποῃ. 
-- οὔ τι μάλα χρεώ νβ]. Ι 197. 

809. τέρματα γοη 6ἶπθπι Ζ1ε]. 
910. βάρδιστοι παχ Ἠΐει ππὰ 680. 

-- τῷ τ΄ (8) πχ Ἠ16χ. --- οἵω Λούγι 
ἔσεσθαι -- ὢ ὅδδ, να]. πα 4 618. 

811. τῶν δὲ ἀοχ Ἀπάθτη, αἷθ 
πΙΠΙΤΕΠΠΘΗ. -- ἀφάρτεροι πιαχ Ἠϊθτ. 
--- οὐδὲ μέν αΏετ Εἄντπαλτ πΙςο]λ{. 
Ώετ Ηαπρίρεᾶαπ]κα Ἠοασί ἴπι ΖΥγ6Ιζεη 
]ιοᾶς, ἆεπι ἆας οιδίε ραταἰακ6ίδο] 
απ Βίε6]Ιο οἴποι απἰεγσεοτάπείεη 
Κοππεεβϊτεαίζθς τοταησεείε]]ς 186: 
Ῥαεῦ ἆπ αποῃ ἴπ ῬΏεζασ χε ἀῑς Ώοβεθ 
Ἱππ ΝαοΠμία, 5ο εἴειςῦ απ ἆοοῖ απ 
ρετεῦπ]]οπετ Τάσπίισ]κειο ἄεπ ΜΠζ- 
{αἩτοπάεη πΙοΏί πασ, 65 σ]]6 αἱ5ο 
Ίεπεηπ ἈΝαομίαεϊ] ἆπτοἨ τἹπι 5ο ρθ- 
βοη]οκίετο Εὔπταηπσ απβζασ]θΙοἩεῃ, 

812. π]λείονα πα µητίσασθαι πι εἩτ 
κ]πσε ἀεάαπκΚεη στα ἔ8ββεπ 4. 1. 
1η Ἰεάσπι Απσεηοιοκ ἆαξ Ζπεεκ- 
χηᾶ[δ]σα Ζτ εχΚεΠηπεη απᾷ ἀἱε σθ- 
εἰσπείεη Μ[α[ετορε]π Ζα θιστθῖ{εη. 
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ἀλλ ἄγε δὴ σύ. φίλος, μῆτιν ἐμβάλλεο θυμῶ 
παντοίην. ἵνα µή σε παρεκπροφύγῃσιν ἄεθλα. 

µήτι τοι δρυτόµος μέγ᾽ ἀμείνων ἠὲ βίηφιν: 815 

µήτι ὃ) αὖτε κυβερνήτης ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ 
- λ τω. / 2 / ης 

γῆα δοην ἐθύνει ἐρεχθομενην ἀνέμοισιν 

μήτι ὃ) ἡνίοχος περιγίγνεται ἡνιόχοιο. 

ἀλλ᾽ ὃς μέν 8᾽ ἵπποισδι καὶ ἅρμασιν οἷδι πεποιθὼς 

: ἀφραδέως ἐπὶ ποΛλλὺν ἑλίσσεται ἔνθα καὶ ἔνθα. 950 

ἵπποι δὲ πλανόωνται ἀνὰ δρόµον, οὐδὲ κατίσχει' 
ὃς δέ κε κπέρδεα εἰδῇ ἐλαύνων ἥσσονας ἵππους, 
αἰεὶ τέρμ᾿ ὁρόων στρέφει ἐγγύθεν, οὐδέ ἑ Λήθει, : 
ὕππως τὸ πρῶτον τανύσῃ βοέοισιν ἱμᾶσιν. 

ἀλλ᾽ ἔχει ἀσφαλέως καὶ τὸν προύχοντα δοκεύει. 9250 

σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ᾽ ἀριφραδές. οὐδέ σε Λήσει. 

-- σέθεν αὐτοῦ Ῥεζοπί ἵππ ἄρθσεῃ- 
εαΐσ Ζα ἆεπ Ἡορδβεη 46ββε]ρεῃ. 

ο... μῆτιν 1π Κοηκτείεπι Βίπηθ, 
π1θ παντοίην 26ἱσῦ, Ἰε]ασθ οάαπ]κοπ 
Ά]]ετ Αιἴ. ἐμβώλλεο θυμῶ -- Κ 441, 
νΕ]. β 9, αρετ Ἠΐθν ἵη ἄθπι Βππο: 
ϱοἵ Ὀθάπομέ ααξ 

814. παρεκπροφύγῃσιν παν Ἠϊ6υ. 
-- ἄεθλα, σεπιεῖπξ »Ιπᾶ ἁῑο ογβῦεῃ 
ππᾷ Ῥθείεῃ. 

815. Ὑοηπ ἆθαπ ἀγεί πας ἆθπι 
ΕΏΒΡΠΟΓΊΙΕΟΕΠΕΠ µήτι οἰπσε]αιθείθη 
6µεάετπ Ῥεγαίξεηπ ἄῑρ Ῥεϊάθη οιβίθπ 
ας Ἰείπίο νογ (πίθ -- 8ο). 
ἀμείνων, ΨΝῖθ η 61, ἑῆο]ίασαυ ἆ. 1. 
πιοΏ{εῦ 1ΠΘΕΗΥ 81β. 

811. ἐρεχθομένην Ἱπ ἆἀθ 
ΏἩτ Ἠ16Υ. 

919. πεποιθώς, ππαι] ἀῑο Ῥίοτᾶς 
υϊομας, 4ει Ίασεη είατ]ς 166: νσ]. 
922. 

920. Ζποῖιες Ηεπη. --υ24. ὦἆφρα- 
δέως Ρ]4 1108. -- ἐπὶ πολλόν ἄθευ 
οἴπεη πεαϊίεη Ἠααιπ Ἠϊπ ᾱ. Ἱ. ἵη 
ψθῖνετα Ώοσθη ππι ἆαξδ 216] Ἠοδγαπι, 
το]. 928 ἐγγύθεν. -- ἑλίσσεται Μοᾶ, 
β1οπ ατα ν]πςσὃ, Ιήβομ]αησθη- 
Μπίρη. ---ἔνθα καὶ ἔνθα Βὶπ ππᾶ 
αγ, ομπθ βἶοεμετο ἨΙολίππς, 

821. ἵπποι δὲ ΝαεμβαίΣ. -- πλα- 
νόωνται πι Ἠ1εχ. --- δρόµον Ἰοκα]: 
41ο Ώεππῦαλπ, πο ποςμ ὃ 6056. 
--- κατίσχει βο. ἵππους Ὀοα]μ 1] ἵπ 
βθἰπεχ σπα]. 

Ἠτας 

822. κέρδεα εἰδῃ 6 ορεπραίς τα 
ἀφραδέως 950. --- ἐλαύνων κοπ- 
20551ν. 

808. ὁρόων Ῥατᾶςο, Ετᾶς.: 11η 
Αασε Παροπά, -- οὐδέ ἓ Λήθει, 
ναι. Κ2Τ9. ϱ 568, ᾱ.]. ον Ἰ[κέ 
ηΙοΏῦ απ[δετ αοἩ!, νομᾶ]ή ΙΠΙΠΊΘΥ Ίπι 
Απσο. 

824. ὅππως κτὲ. πῖολὲ Ππάϊτεκέετ 
Ἐτασραία, 5οπάετα Πε]αὔνραῦς (ταῖς 
Κοπ/απ]κῶν πθρεη ΕΙΠπθτη β]αεπιεἵ- 
ΏΘηΏ Βα1ᾳ6), πε]ομαν Πᾶτ οὐδέ ἑ λή- 
ει ἂαξ Βαρ]εκό οπἰπᾶ]6: νο ϐτ 
εἴπτια] (4ἱο ἨΟ9β56) της ἆεπ Ζῆσε]π 
σετ]ο]λίεῖ Ἰαῦ. Θιηῃ: 6τ Πᾶ]6 ἀῑρ 
4επ Ἠοβδεα εἴπιμα] περεῦεπε Ἐ]ο]- 
ης Γενί, εσεπραίά 7α ἑλίσσεται 
ἔνθα καὶ Ἔἔνθα 520. 

926. ἔχει ]επ]ίέ,. ὠσφαλέως ἀ. Ἱ. 
ομπθ γοπ ἆθΥ θἱησεβοβ]ασεπει Β1ο]ι- 
ύππς αΏ2ΙΚΟΠΙΤΠΕΗ, ---τὸν προὔχοντα 
4επ ἀ4εσ νοταη 186, βείπεη Ὑοτάετ- 
ΠΙΑ: ζαπα Απο] Ἰοίπα Ῥαχ[οϊρ 
2α ΙΓ 198. -- δοκεύει, ατα 11η τπο- 
πιῦσ]ο] σα ἈῬετποι]θη. 

806 -- 1 126, τρ]. ψ 21δ. Ῥοχ 
Ύετβ βολεῖπί σοάαπκεπ]ο απς ἆθν 
0ἀγδεεο ἨΙεμεν ἄθροατίγασθν στ εοῖῃ. 
Ώαεπηπ σῆμα Καππ ποάον απξ ἀά8 
82τ Π. Ὀοεσείομπεία 216] ϱθ]θη, πΟσ] 
156 1η ἀθν 984 Η. ϱορεῦεπεηῃ Αηπγεϊ- 
8πης ενας επζμα]ίενπ, πογαπί ἄθν 
Ῥεορτίῇ 'Κεπησείεμεπ) ρβββεπᾶ απ- 
σοπαπάῦ νθιάθη Ἰδηπία, 

μ.κιλωι 
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ἕστηκε ξύλον αὖον, ὕσον τ᾽ ὄργυι, ὑπὲρ αἴης. 
ἢ δρυὺς ἢ πεύκης" τὸ μὲν οὐ καταπύθεται ὄμβρῳ' 

Λᾶε δὲ τοῦ ἑκάτερθεν ἐρηρέδαται δύο Λευκὼ 
ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ, Λεῖος δ᾽ ἱππόδρομος ἀμφίς' 98580 

ἤ τευ σῆμα βροτοῖο πάλαι κατατεθνηῶτος, 
ἢ τό γε νύσσα τέτυχτο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων] 

καὶ νῦν τέρµατ᾽ ἔθηκε ποδάρκης δῖος ᾽άχιλλεύς. 

τῷ σὺ μάλ᾽ ἐγχρίμψας ἐλάαν σχεδὸν ἅρμα καὶ ἵππους. 
λ ω λ ’ αὐτὸς δὲ κλινθῆναι ἐυπλέκτω ἐνὶ δίφρῳ 9956 

ἦκ) ἐπ᾽ ἀριστερὰ τοῖιν' ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον 
πένσαι ὁμοκλήσας, εἶξαί τέ οὗ ἡνία χερσίν. 
ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὺς ἐγχριμφθήτω. 

ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἰἱκέσθαι 

κύκλου ποιητοῖο' Λίθου δ ἀλέασθαι ἐπαυρεῖν. 

8ρπ. ἕστηκε, πο Μ 64, ϱ5 ταστ 
Ώεττοί. 

898. τὸ μέν, αἵηπ αα{ποηπιεπάθς 
Ῥεπιοπείταν. -- πατοπύθεται παν 
Ἠ]εχ, Ὠ168 αοἩ]ε[56 Νθρίον απς ἀθγ 
Ῥιβπετίσεπ Ἐγπα]ίαπς, πάλτεπά ϐ8 
Ῥριγεη Ἠομεπ Α]ζετ παϊσῦ: 881 {. 

859. Λᾶε δέ ἄεσεπεαίζ τα ξύλον 
80Ί. -- ἐρηρέδαται βἰπὰ 1Ιπ ἀ4θΠ 
Ῥοάειπ εἴπσεταπιπαζ. -- Λευκώ, 
ν/θῖ] 8ἷθ αἷς Ῥνε]]αίεῖπε Ίπ ἀῑθ Αασοπ 
{α11επ. πιᾶββεη. 

8850. ἐν ξυνοχῇσιν (αχ Π16χ) ὁδοῦ: 
1π ἀετ Υετειπίσαποσ ἀθε9 ΊΝε- 
668, πο Ηϊπ- ππά Ἠϊεκψες 7α- 
βαπηππεπίτεΒεη. --- Λεῖος Ίπι («Ίοδσεῃ- 
-βαΐσ σα ἆθπ Ῥτε]]αίοίπεη οἴπε ΗΙῃ- 
ἀετπῖβ, εσθπτ. --- ὑππόδρομος πἍν 
Ἠ]6χ, γρ]. 851 δρόμος, πῖολε εἶπθ 
σαπι ἸΝασθεηγθηπεπ οἰπσοτίολίοῖα 
Ῥεμπ, ἀεπη Νθβίου βασύ πηιγ γετ- 
πηπύαησβπεῖεο 982, ἁαί[ς νιε]]ειο]ῦ 
βοποι Γῆμετ ἀογτ Ἰασεπγεππεη 
αἰαθίσείαπάει ἸἈδίοη, βοπάθτη 6ἶΠ 
Ζα Ἠ/ββ6εητεηπεη σεεϊἰσηαίει Ώατπι, 
νρ]. 3969 ἐν Λείω πεδίω. -- ἀάμφίς 
πΊΠΤΘΥ. 

381. Το. Η 89. 
889. τό γε Ὀεσεϊομπεί ἆαδ νοτ- 

παν σοᾷαομίο ΞαῬ]εκή (ξύλον) πας]- 
ἀτοκ]ϊο]. --- ἐπὶ πρ. ἀνθρώπων -- 

.Ἑ, 68π. 
998. καὶ νῦν αποἩλ 1δίσῖ. -- 

τέρματ᾽ ἔθηκε: ἀῑθΆ σεβεµ]αολί ετςί 
958, 

940 

884. μάλ᾽ ἐγχρίμψας, νρ]. Ν 146, 
αποΏ κ 516, ἀ4αβ ΑΚῑῑν πα Ἠ]ετ: 
1.986 ἸΜαρθη απᾶ Ἐοβεο ἁῑο]ιί 
Ἠϊπθπβίτ6Ι{εη. 

980. ἐυπλέπτῳω, ψίθ 486 εὐπΛε- 
πής, νοπι ἨασεπείπΠ] παχ΄ Ἠΐατ, 
σαΐῦ σο[]οο]ᾗίθῃ, ἀθεδδεπ Βγήβέαπο 
ἀαχοἩἈ οαἶπ ΕἹεομίποτκ (σαπαῖ]οτ 
νοη Ἠϊεπιεπ: Ἐ πτ2τ) σερι]ᾶεί 190. 

996. τοῦν ἀ4ετ Ῥεϊάθη Ἠ9ββ6. 
98Π. κένσαι πχ Ἠϊετ, ἆοοῇμ νδ]. 

πέντορες ἵππων 4 891. -- εἶξαι 
ἰταπβιθῖν Ώαχ ἨΙετ ππᾶ ε9δΡ, πα ο] - 
Ίαβεετ. ΝαΠγβδοβμεϊηΠεἩ Ἠαΐθίο ἀεν 
ῶεπ]κετ ν]εν Παἴπεη ἵπ ἆθπ Ἡάπάεη, 
2υγεῖ Γῆτ ἸεάῬ Ῥ{ετὰ ἵπ ἆἀετ επῖ- 
Αρτεοπεπάεπ Ηαπά, 8ο ἄα[ξ ον Ίθᾷςβ 
Ῥ[εντα πας εἶπαν Ἠαππᾶ Ἰοη]ίθ, 
Φε] Ὀα{νετε{άπιά 11ο] πππ{[ςζο ἆαβ 1π]κ 
Ῥίετά απιρεκε]μτό είταβ ἴπι Ζῇᾷσα] 
δελα]ίεη πετάεη, απ ἵπ Κπατσεν 
ἨΜεπάπησ Ἰατῦ απ ἆθπι Ρ{4Π] νου- 
Ῥοαϊπιρίτεϊ{οη (988). 

8899. ὡς ἄν πα]ῦ Κοπ]., ἵπ ἆθτ 
Ὑγεῖφο ἆα[Β, 8ο ηᾶ8]ο ἀαί8. ----πλήμνη 
ταῖς Ῥοεομτάπ]κεπάεπι γέ, αῑε Ναὖε, 
Ἀθ6ν π]ομῦ δἶπ απάετετ Τ6ι] ἆθβ 
Ἠαάςες. --- δοώσσεται ππτ Ἰϊθ6χ, βοπβ6 
ἄρετα]] δοώσσατο. -- ὤκρον πῦ- 
εὐαπαν]ετίερ Νεπίταπι, 4εν Ἠαπά, 
πΏπηΠο]λ ἆθΥ νύσσα. -- ΒΙΠΗ: 80 
ηαμθ ἀαῑς 65 εοπλεῖηί, αἱ οὗ, ἀῑα 
Ναῦθ ἆθε Ἠαάς ἆθεπ Ἠαπᾶ ἆθι 
Βάπ]ο {χεβα οἆετ Ῥετῆμτο. 

940, Λίθου δ᾽ ἀλέασθαι ἐπαυρεῖῦν: 
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µή πως ἵππους τε τρώσῃς κατά 9᾽ ἅρματα ἄξῃς' 
χάρµα δὲ τοῖς ἄλλοισιν., ἐλεγχείη δὲ σοὶ αὐτῷ 

ἔσσεται ἀλλά. φίλος. φρονέων πεφυλαγμένος εἶναι. 

εἰ γάρ κ ἐν νύσσῃ γε παρεξελάσῃσθα διώκων. 
οὐκ ἔσθ᾽, ὥς κε 6 ἕλῃσι µετάλμενος οὐδὲ παρεΛλθῃ. 8456 

οὐδ) εἴ κεν μετόπισθεν ᾿4ρείονα δῖον ἐλαύνοι. 
᾿4δρήστου ταχὺν ἵππον. ὃς ἐκ θεόφιν γένος ἠεν. 
ἢ τοὺς 4αομεέδοντος. οἳ ἐνθάδε γ) ἔτραφεν ἐσθλοία 

ὡς εἰπὼν Νέστωρ Νηλήιος ἂψ ἐνὶ χώρῃ 

ἔζετ᾽, ἐπεὶ ᾧ 

ἸΜΜηριόνης ὃ' ἄ ἄρα 
παιδὶ ἑκάστου πείρατ᾽ ἔειπεν. "950 

όμπτος ἐύτριχας ὡπλίσαθ ἵππους. 
ἂν δ᾽ ἔβαν ἐς δίφρους. ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο᾽ 

πάλλ᾽ ᾿Αχιλεύς. ἐκ δὲ κλῆρος θόρε Νεστορίδαο 

᾽ντιλόχου΄ 
ο ο ᾱ 

τῶ δ ἄρ ἐπ 

Ῥο6ἳ ἆετ εἰσεπί]επει Ἰοπάπησ, σο- 
Ῥαϊ παν ἆετ οἴπε ἆετ Ῥεϊάεη Ἐτε]]- 
εἴθῖπο ποςἩ 1π Έτασο Κοπιπηῦ. --- 
ἐπαυρεῖν 1π ἆετ Βεάεπίαπσ Ὀ6- 
γτᾶπτθη πα Ἠ]6υ παῖὸ απ., 5οπεῦ 
πη]δ Αοο. 

941. κατά Ὀϊς ἄξῃς --- Θ 408. 417. 
949. χάρµα: Ζαι ΖὉ 85. -- τοῖς 

ἄλλοισιν ]6π6η απάθτη, ἀεπ ΜΠΙ- 
{αἨτεπάεηῃ. --- Ζαπι (απσεπ τσ]. 
οι. 

848. φρονέων, πψῖθ 80ὔ. --πεφυ- 
λ]αγμένος, ἀ4αά5 ῬατΏοῖρ. Ρατ. τις 
ἀθπι Ἱπιρεταβνίδομεν εἶναι, ῄιθ 
πο Λ1 448, 5αοἶ ααπ{ 4εν Ἠπαξ, 
ν6]. Ν 369 λελασμένον ἔμμεναι. 

944. ἐν νύσσῃ ηαο]ιάγΠοκ]εὮ Ῥ6- 
ἴοπῦ ἆατοεῃ γέ πι ἄεσεπεαίζ τα 
Απάθτπ 9ο]]οη ον Ἐθπηῦα η. 

8456. οὐκ ἔσθ᾽ ὃς: τι Φ 108. --- 
ἔλησι Κοπ]. Αογ. ἵα Γαιατίβεῃθπι 
ΒΙππε: οἴπ]λο]εη Ὑ]τα. -- οὐδὲ 
παρέελθῃ αν Εῆχ οὐδ᾽ ἐἔσθ᾽ ὃς 
παρέλθη. 

946. οὐδ᾽ εἴ κεν, 5ε]5ί ηΙοἨ ὔ 
ἈὨσθηΟΠΙΊπΙΘΏ οσα. --- μετό- 
πισθεν --- µετάλμενος 945. --- ἀρεί- 
ονα: η8ςὮ ἆει Έασε ἆ.8 δτβίε νοἩ 
Ῥοβείάοι πς οαἶπετ ἘνΙπγς οἆσι 
οἶπου Ἠατργίθ ρε2θιρίο Ἰοίν, αἵπ 
σοβϊσε]ζορ Ἠλαπάθττοίς, ὀ απο πνθ]- 
εἶθς Αἀταξίος α]]εῖπ τοη ἆεπ ΒΙ6- 
Ῥοπ τον Έπεραπ οπί]ατη. 

μετὰ τὸν δὲ Λάχε κρείων ᾿Εύμηλος. 
᾽άτρεΐδης δουρικλειτὺς Μενέλαος. 966 

847. ᾿Αδρήστου: τα Ζ 8Τ.--- γένος 
Άςο. ἆετ Βοθϊεμαπς. 

8468. τοὺς 4αομέδοντος: Ε 3605 Π. 
- οἵ Ὀϊ ἐσθλοί: νβι. ὦ 5τ9. 
ἐσθλός νοη Τίετεη Ὥηταχ Ἠ16Σ. 

349. ἐνὶ χώρῃη Άπ βεῖπει Β]αΐσ 
το]. π 565. 

3650. ἑκάστου πείρατα ἀἱε Ζ1ε]ε 
οἆει Επίεεπεϊάππσεηπ (πσΙ. Σ 501) 
εἶπος ]εσ]ολεπ Ὠϊπσερ, ας Επῖ- 
εεπεϊιάρπάθ, πονααξ 65 Ὀ6ῖ αἱ]θπι 
αηκαπα, ᾱ. Ἱ. σεπαποθ Απγηεϊδαπς 
"δει α168. ν.. 

861. Ὑσ]. 801. ἄρα ἵηπ ἀετ Αα- 
2ἈμἨ]απς, πο 965ὅ, Γ6ΤΠΘΣΥ. 

8695. Ἐτρείεβ ΗεπικίΙοἩ: τσ]. 159. 
ἐν δέ: 1π εἴπεπ Ἠε]πι, νσ]. Η 1Τ6. 
--- πλήρους ἐβάλοντο --ἐ 309. ὕδος 
ἀἱε Βεεεμασεπ]εῖις ἆθτ κλῆροι τα 
Η 1Τ0. εἱοςῦ νη]τᾷ απι ἀἱε Ἠείπει- 
{οσο ἆετ Ρ]ὰΐπο Ῥεί ει Αὐαλιτή: 
Ζα 958. 

868. Υρ]. Η18Ι11{. Γ9241. παλλ᾽: 
να]. κ 906 κλήρους δ᾽ ἐν κυνέῃ 
χαλκἠρεῖ πάλλομεν. 

864. μετὰ τόν, πὶθ ἴπι Γο]σεπάςπ 
τῷ --- ἐπί νοη ἀοχ Ἐο]ρο, ἵπ νε]- 
οἶον ἀἱθ 1,956 88 ἀθπι Ποῖπιο αρτίη- 
σ6υ, ποάπτο]ἁ ἀἱθ Έο]πε 4ετ Ῥ]ᾶΐσα 
Ῥορ πιπιὸ ήτα. --- Λάχε 9ο. έλαυ- 
νέµεν ἵππους: 9ὔ6. δῦπ. 

ο πο μμ 

ο. ο ο. ο... ἶ---- 
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τῷ ὃ᾽ ἐπὶ ΙΜηριόνης λάγ᾽ ἐλαυνέμεν' ὕστατος αὖτε 
Τυδεῖδης, ὔχ ἄριστος ἑών., Λάχ ἐλαυνέμεν ἵππους. 

στὰν δὲ µεταστοιχί, σήµηνε δὲ τέρματ᾽ ᾽Αχιλλεὺς 

τηλόθεν ἐν Λείω πεδίω' παρὰ δὲ σκοπὸν εἶσεν 
ἀντίθεον Φοίνικα, ὀπάονα πατρὸς ἑοῖο. 860 

ὡς µεμνέωτο δρόµου καὶ ἀληθείην ἀποείποι. 
οὗ δ᾽ ἅμα πώντες ἐφ᾽ ἵπποιιν µάστιγας ἄειραν. 

πεπληγόν 98’ ἱμᾶσιν ὁμόκλησάν τ) ἐπέεσσιν 
ἐσσυμένως" οἳ ὃ) ὦκα διέπρήσσον πεδίοιο, 
νόσφι νεῶν. ταχέως ὑπὺ δὲ στέρνοισι κονίη 8656 

ἴστατ᾽ ἀειρομένη ὥς τε νέφος ἠὲ θύελλα, 

χαῖται ὃ᾽ ἐρρώοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο. 

ἅρματα ὃδ) ἄλλοτε μὲν χδονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ, 

ἄλλοτε ὃ᾽ ἀίξασκε µετήορα: τοὶ δ) ἐλατῆρες 
ἔστασαν ἐν δίφροισι. πώτασσε δὲ θδυμὺς ἑκάστου δτ0 

868 -- πὂτ. στάν 8ἱ8 ΠΆΊΤΠΙΘΏ 
1ητο Ῥζε]]απο πήδ ἆθπ Ίγασεῃ. 
-- µεταστοιχί ἵπ εἶπει Ἠεῖπε 
ηθΏθη οἴπαπάετ: ἆαπ ἆα8δ 2ἱε] 
πι απιίαμτεη πατάο (888 Ε), 8ο 
Ἠαῦίθ ἀει Ίπκε ΕΙάσειπιαπηπ ἄεπ 
εγείθη απᾶ Ὀθείεη Ῥ]αΐπ, νεῖ εχ 
ἄεπ Κὔτπεείεπ Ῥοσεπ ππι 48 2ἱεἱ 
πα Ὀεφεπτείρεπ Παΐίο, ἆατ τεο]λίθ 
Ε]άρείπιαπη ἆθῃ Ἰείζίθπ απ 5ομ]εοῇ- 
{θρίεπ Ῥ]αί2, πνδῖ] εγ ἄεπ ]Ἀπσβίεη 
Ῥοψεπ σα Ταμτεη Ἠαδίε. ΓΑημαπς.] 

869. τηλόθεν ᾱ. 1. απ εἶπεπῃ επί- 
{ογηίεη Ῥαπ]ία. --- Λείω: τβ. 980. 
-- παρά ἆαθοαὶ, Ὀ6ι ἆθπι 716]. 

861. µμεμνέωτο πι ἀεάἈολίπϊβ 
Ῥομίο]ίε, β1οῖ πιετκζα. -- ἄλη- 
Φείην ἵπ ἂετ ἨΠῖας παν Ἠῖετ παπά 4ὁ 
40πΠ. -- Όα ας 7161 τοπι ΑΡ]αα{ς- 
εἰαπάς νψεῖο επ({εγηῦ 160, ναι. 969 
τηλόθεν, 452 ἄνευθεν, 80 5ο] ἀεν 
Καπιρεγατῦ απι ΕπάραπΚί{ε ἀεν ΒΕΠ 
αοπῦ σοῦεπ, ἁἆαί Πο α]]ες οτ- 
ππησβπιᾶ/[δ]ρ τοισεμθ. Ιπάεβ 15ῦ τοῦ 
Ῥλόπϊι«κ Ἠετηαο] π]οπῦ πψεϊίθν ἆῑε 
Ἠεᾶρ. 

γ. 969--44τ. Β6ϊ ἆετ ἩΝ εῖ- 
{απτυ σοτοτιολί Αίπθπθ, παπα 
ΠιοπιθἆάθεΒβ ἆθεπ Βῖερ σα γεῖ- 
βΒολα[ίεη, ἀθπι γοη ΑΡοΟΙ]ο Ῥε- 
σὔηβίϊσίεῃ Ἐππιθ]οβ ἆά5 1 οσῇ. 
ΑπζιΙοσπος σεπ]ηηύ ἆπατο]Ἠ 

1196 νγοτ Μεπθ]αοβ ἆεπ Υος- 
βρταησ. 

869. ἐφ᾽ ἵπποιιν, ἀει Ώιααὶ Υοη 
ἀθη αἰππείπεη (88Ρ8ΠΠΕΗ. 

865. πέπληγον βο. ἵππω. --- ἱμᾶ- 
σιν. Ψθ]επαο 8ἶθ απ ἆθηπ Ἠήοκει 
ἀθ6Υ Ῥέεγάα ολ Μ(ζε]ίθη, --- ὁμόκλη- 
σών τ᾽ ἐπέεσσιν: ν6]. τ 156. ω 118. 
Ῥ 199. 

864. ὦπα Ὦϊβ πεδίοιο -- Β Τ8δ. 
Τ' 14. 

8606. νόσφι νεῶν νοη ἆθπ δοΒΙ{- 
{οηπ Ἠϊππεςσ: ἀ4ἱε Β8Ἠπ σεμῦ τοπ 
ἄεπι Ῥομιβε]ασετ οἩ ἆθιπι Μεετο 
Ἰαπαθιηπᾶχίς παπά 4θπη νΠεᾶει ἆ8- 
Πάπ σατᾶο]ς, ὢψ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς 
8τ4. --- ταχέως: ᾱ. 1, ἵπ βοππθ]]θπι 
Ἰμααξ, πᾶητθπᾶ ὦὤπα 964 απξ ἀῑο 
Κἄνπο ἀος ἆασα σοῦταποΏίζεπ Ζοἵϊ 
σαεἩζ. 

66. ἴστατ᾽ ἀειρομένη -- Β 151, 
οποη ὦ 92τ, ᾱ. 1. βὔϊ1θσ 6ΠΙΡΟΣ. 
-- νέφος τη] ὃ εσας. οπξ ἆῑςδ Ὠ1ο]ι- 
Πσκεις, τρ]. πονίης ὀμίχλην Ν ὃ86, 
Φύελλα πηῦ Βεζασ αι{ ἀῑθ λλοβσο 
Ῥοποραπς σε]. κονίσαλος Ταν. 

961. ἐρρώοντο: το]. 4 529. -- 
μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο β 148, 
εοπθέ ἄρετα]] ὤμα ας µετά: τα 
α 98. [Απμαης.] 

969. μετήορα ΡτοΙερΏΙδοἩ. 
8π0. ἕστασαν ἴπι ἄεσεηβαίΣ Ζα ἆετ 



62 98, ΙΛΙΑΔΟΣ Ψ, 

νίκης ἱεμένων' κέκλοντο δὲ οἶσιν ἕκαστος 

ἵπποις., οἳ δ) ἐπέτοντο κονίοντες πεδίοιο. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόµον ὠκέες ἵπποι 
ὢψ ἐφ᾽ ἁλὸὺς πολιῆς. τότε δὴ ἀρετή γε ἑκάστου 
φαίνετ’. ἄφαρ δ᾽ ἴπποισι τάθη δρόμος: ὧὦκα ὃ᾽ ἔπειτα 9τὃ 

αἳ Φηρητιάδαο ποδώκεες ἔκφερον ἵπποι. 

τὰς δὲ μετ ἐξέφερον «{4ιομήδεος ἄρσενες ἵπποι 

Τρώιοι. οὐδέ τι πολλὸὺν ἄνευθ) ἔσαν, ἀλλὰ μάλ᾽ ἐγγύς' 
αἰεὶ γὰρ δίφρου ἐπιβησομένοισιν ἐίκτην. 

πνοιῇ ὃ᾽ Εὐμήλοιο µετάφρενον εὐρέε τ᾽ ὤμω 
2. 3 32 ο Δ λ / ή 

ἐπ᾽ αὐτῷ γὰρ κεφαλὰς καταθεντε πετεσθην. θέρμετ᾽ ' 
αλ] 

980 

καί νύ κεν ἢ παρέλασσ ἢ ἀμφήριστον ἔθηκεν. 
εἰ μὴ Τυδέος υἷι κοτέόσατο Φοῖβος ᾽ἀπόλλων, 

ὕς ῥά οἳ ἐκ χειρῶν ἔβαλεν μάστιγα φαεινήν. 

ΈῬεπεσπηπσ ἄετ ΊΜασεη: ςἴαπάθη 
Εαφζ. ---πώτασσε δὲ θυμός, πε Η216. 

8τ1. Ἐτείες Ηεταϊκιςῃ -- τθτ. 
9515 -- 449. Υαι 9 192. Ζνψεῖ- 

ἴ65ς Ηεπήςαοι - Ν 820. 
8τ8. Ὑσ]. Τθ68. πύμµατον τέλεον 

δρόµον ἆἄεπ ἅἄπ[βδεντδίεν Πατ 
νο]]υτασμίθη ἆ-. Ἱ. ἆεπ γοπι ΑΡ- 
{αμτίκοτζο επ{{εγη{εδίεη Τ6ἵ] ἆθατ 
Ῥαΐμπ ἁαπτολν]τοείεπ: ἀαίς ἀπό 
4εχ Μοπιεπύ σεπιαῖηξ 1, πο ἀἴθ 
Ἡ/αρεηπ ἀπ Ζἱεἱ απιῇαητεπ, ψητά 
Κατζ ἀπτοι απ Ζτπςαϊζ δτά ἂψ ἐφ᾽ 
ἁλὸς πολιῆς απσθἀειθεί. Ώα8 σεὶσῦ 
8αοἩ ἆον {ο]σεπάε Ναελβαίσ τότε 
δὴ --- δρόµος, ἀεπῃ σεταάο ἀῑε Ότη- 
{αμτὸ ππι ας Ζ2ἱεἱ Ῥοῦυ Ὀδεοπάφτα 
θε]εσοπλεῖς Εντ ἀῑε Ἰἡαφεπ]εη]καχ 
Ίητε αβοΠΙσ]κΠεμ]κεΙξ 2 πεΐσεη, απά 
ἄφαρ 5ο{οτ{ ειμᾶ]ὲ ετεῦ ἆθπη 6ΙΠΕΠ 
νοχρ(βπά]Ιεβπεη ΒΙΠΠ, πεηη σεπιθίπ{ 
16ὲ: παομάεπι ἀαξ Ζ16ἱ σ]άσοἷ]1οὮ ταπι- 
{αητθη σναι, ποῦθὶ Ιαπσβαπιετθς ππά 
νοχβἰεμΏΊσετος Εαμτεπ ψεροίεπ παν. 

814. ἐφ᾽ ἁλός πα Ἡ επι Μεετεζα. 
316. ἵπποισι τάθη δρόμος, Υβ]. 

τόθ -- 8. 191, πιτᾶὰε ἆεπ Ἠοββεη 
4ο6τ Τιααξ σεεραππί ᾱ. 1. 5εἴζσῖεη 
βἶο]ὶ ἀῑε Ἠοββο ἵπ ρθβίτεοΚ- 
{6η Τατϐ, 

9Τ6. Φηρητιώδαο Αἀπιεῖος, ἆ6β- 
ϱοπ Βο]μπ Ἐπαπιείος να: Β τθῦ-- 
ποτ. --  ἔκφερον Ἱπίταπαϊςῖν πχ 
ος τιπᾶ Τ69, νθ]. γ 496 ὑπέκφερον: 
ΚΑΤΠΙΘΏ ΥΟΥ. 

818. οὐδὲ --- ἄνευθ', ἀλλὰ μάλ᾽ 
ἐγγύς: να. Χ 900. ἄὤνευθ) τοτη 
(66βρ8πηπ ἆ68 Ἐππιε]οβ. 

8τ9. αεί Ἱεάεηπ Απρεπο]ιοχ, 
Ζα ἐπιβησομένοισιν, πε Ε 46, να]. 
1 608, ἴπι Βεστίβ 4επ Επί ααξ ἆθπ 
Ἠ/ασεπεαΒ] πα εείπεπ. [Απμαπς.] 

980. Ζπεῖζερ Ηεπαϊξίῖοα -- ΠΠΟΙ. 
Ζατ Ῥασ]ο τσ]. Ρ 603. Ὠϊθ σαπσθ 
Φίο]]α σεῖσῦ, ἁαίε ἆῑρ Ίαρεηπ εν 
π]θᾶτίσ ΊαΤΕΠ. 

881. θέρμετ᾽ ἄετ βίπσα]αχ πας] 
ἄεπι Ώπα] ὤμω: τα Ρ 681. -- ἐπ᾽ 
αὐτῷ ααξ 1η 5ε]οεν ᾱ. Ἱ, απξ ἆθπ 
οὔθτη Τα] αεῖπες ἈἨήσκεπα οετ 
αἱε Βομα]ίθτη: 5ο βομῖεπ 68 ας ἆθτ 
Έτηθ. 

885. Ὑβ]. ὅρτ. ἀμφήριστον πχ 
Ἠ16ν απά ὅρτ, Μακοπ]ῖπ., τας ἔθη- 
κεν: οι Ἠδζίο 1Ἠπ, ἆεπ Ῥῖς ἀαῖπ 
εἱασταίεῖεπ Ἐπππε]ος, Ῥδεύτιζθεπ σο- 
τηβολῦ ᾱ. 1. 1Ἠτα ἄεπ Θες αἰτοῖ- 
δρ σεπιασ]λέ, Ιπάεπι 6 σ]εῖοῃ- 
πο] ταῖς Ίππι απ ἀεπι Αὐίαητίς- 
οτίο ΑΠΡΕΚΟΠΙΠΙΟΩ ᾶχθ. --- ἤ ἵπ 
46τ Τ]ο8ῖς ἀε5 ἀτιθεπ Ἐπί[κες αἷς 
Τάπσε, πο ἅ 2τ. κ ὅτ4. ὦ 40ὔ. 

388. κοτέσσατο: ἀϊο Ειτκ]άνταπρ 
ἀαᾷτ σϊοῬί Β τθῦ. 

884. ῥά ἆαππ, ἆθπι ἄτο]] οπί- 
αρτοσλεπᾶά. --- φαεινήν ϱᾳ]ᾶπσοεπά, 
ποπ ἆθτ ἆ6ει Ἰοάσιπεπ «θτίο ρε- 
σοβεπεπ Ρο] ἴατ. 



25. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἑ, 

τοῖο δ᾽ ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν χύτο δάκρυα χωομένοιο. 
οὕνεκα τὰς μὲν ὕρα ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἰούσας. 
οἳ δέ οἳ ἐβλάφθησαν ἄνευ κέντροιο Θέοντες. 

οὐδ᾽ ἄρ) ᾿4θηναίην ἐλεφηράμενος Λάθ᾽ ᾽άπόλλων 
Τυδεῖδην., µάλα ὃ) ὥκα µετέσσυτο ποιμένα Λαῶν, 
δῶκε δὲ οἳ μάστιγα, μένος ὃ᾽ ἴπποιδιν ἐνῆκεν. 

ἡ δὲ μετ ᾽αδμήτου υἱὸν κοτέουσα βεβήκειν’ 
ἴππειον δέ οἳ ἦξε Θθεὰ ζυγόν' αἳ δέ οἱ ἵπποι 

ἀμφὶς ὁδοῦ δραµέτην. ῥυμὸς δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἐλύσθη. 
αὐτὸς δ᾽ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη. 
ἀγκῶνάς τε περιδρύφθη στόμα τε ῥῖνάς τε. 

θρυλίχθη δὲ µέτωπον ἐπ ὀφρύσι' τὼ δέ οἳ ὅσσε 
δακρυόφιν πλῆσθεν. δαλερὴ δέ οἳ ἔδχετο φωνή. 

Τυδεῖδης δὲ παρατρέψας ἔχε µώνυχας ἵππους. 

πολλὺν τῶν ἄλλων ἐξάλμενος' ἐν γὰρ ᾽άθήνη 

65 

9856 

990 

996 

ἴπποις ἧκε μένος καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ κὔδος ἔθηκεν. 400 
--ὖ 2 » 2 Ὃ ο) ... μον λ / 

τῷ ὃδ' ἄρ) ἐπ᾽ άτρεΐδης εἶχε ξανθὸς Μενέλαος. 
2 / 2 λ αν) 

᾽Αντίλοχος δ' ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο" 

»ἔμβητον καὶ σφῶι' τιταίνετον ὅττι τάχιστα. 

ἦ τοι μὲν κείνοισιν ἐριζέμεν οὔ τι κελεύω. 

985. ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν χύτο δάκρυα 
τα]. ὃ 628 ἀπ᾿ αὐτοῦ δάκρυα θερμὰ 
χέοντο. --- γώομένοιο ἆθ ϱν απ[βετ 
βἰοὮ παχ το ΒΟἨΠΙΘΥ7. 

886. μᾶλλον α1{τίσ6θχ, 
99τ. οὗ δέ νο]. 916 ΟΕιομήδεος 

ἄρσενες ἵπποι. --- ἐβιλάφθησαν Ἰπ 
ἸνασΠία] απο, Ζατϊοκρ]1αῦσθῃ. 
-- κέντρον παχ Ἠϊετ απᾷ 480, π]ολί 
γετβοβΙεάεηπ Τοη µάστιξ 884, Βία- 
οπε]σοα1[βε], πι οεἶἴποτ βΒίασ]οι 
απ Ἐπάς. 

388. ἐλεφηράμενος παν Ἠΐοι απᾶ 
τ 606. 

890. μένος ἐνῆκεν, πε Υ 80. 
892. ἠξε, πο ηπΟΟἩ τ 689, εοπ8ῦ 

ἔαξε. -- αἲ δέ οἳ ἵπποι νΡ]. 500. 
998. ἀμφὶς ὁδοῦ σα Ὀείάςπ 

Β61{θη ἆθρ Ἰορθβ, ΠΒΟἩ τουμῦβ 
πηᾶ Ἠπ]κς: ἆας 1οσο] 196 ἵπ ἄει ΜΙδία 
βφερτοσπεη σα ἆεηκεαπ, ἆθίετ αῑα 
βοποι σοπγοτάθπεη Ἠο9ββαθ π8ο] Ῥεῖ- 
ἄεπ Ῥθΐρεπ απεεϊπαηάεν {αηἨτετ. --- 
ἐπὶ γαῖαν ἐλύσθη: παῖῦ ἄεπι Έχασ]ο 
4ες ᾖοσμθε, απ ἄθβεεῃπ Μιίο ἆῑρ 

Ώεϊσμαε] Ῥε{εκίϊσί 19έ, πηϊτᾶ αποῇ ἀῑδ 
Ἰεπίετο Άπβ ἆθπι Ψετραπᾶο ρε]δςί 
απᾶ {ἠἨτῦ σεσεη ἆεπ Βοάεῃ. 

994 -5- 7 42. 
996. περιδρύφθη παχ Ἠϊθγ. 
896. Δρυλίχθη πατ Ἠϊθ6χ, --- τὼ 

δέ οὗ ὅσσε 5 φωνή -- ΡῬ 6905 Ε 
ὃ τοῦ ἔ, τ 4ΤΙ {. 

898 -- 495. παρατρέψας ἔχε 
εἰρεη{]Ιο: ἆεπ Ἠοββθη Θἶπο Ίετ- 
ἀππσ κβεινάτί σοσοῦεπ Ἰαῦαπᾶ 
Ἰοπ]εῦο ετ 5ο (Ίπ ἀἶθβετ ἨΙοπίαπϱ) 
ᾱ. 1. εν Ἱεηπ]εζε ϱίθ νοτΏςα], 

899. πολλὸν -- ἐξάλμενος: νρ]. 
Ῥ 942. 

400. Ὑσ]. 990 απᾷ 406. 
401. Ἐτείες Ἠειη]αβίο] --- 998. 865. 
409. γα]. Τ' 999. 
408. ἔμβητον βείζῦ0 ἆθπ Έα[5 απαέ 

Ζαπα Απβδοβτείδεη ᾱ. 1. στο] {ζατς, 
1η 41θ6βε; Ῥεάειύαπσ παν Ἠϊεχ. --- 
τιταίνετον εςε. ὤρμα, νρ]. Μ 8. 

404. ή τοι μέν ἵταιἨ ΖΥ8Υ, ἆετ 
εσεπρβαί» {οἱσυ 407. -- κείνοισιν 
Ἠιππγθίδεπς, 



θ4 8, ΙΛΙΑΔΟΣ ὉἩ, 

Τυδεῖδεω ἵπποισι δαΐφρονος, οἷσιν ᾽4θήνη 
νῦν ὥρεξε τάχος καὶ ἐπ᾽ αὐτῶ κὔδος ἔθηκεν: 

ἵππους ὃ᾽ ᾽άτρεΐδαο κιχάνετε. 
καρπαλίµως. μὴ σφῶιν ἑλεγχείην καταχεύῃ 

Αἴθη θῆλυς ἐοῦσα: τί ἦ Λείπεσθε, φέριστοι; 
ὧδε γὰρ ἐξερέω. καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται' 

οὐ σφῶιν κομιδὴ παρὰ ἨΝέστορι ποιµένι λαῶν 

ἔσσεται, αὐτίκα ὃ᾽ ὕμμε κατακτενεῖ ὀξέι χαλκῶ. 

αἴ κ ἀποκηδήσαντε φερώμεθα χεῖρον ἄεῦλον. 

ἀλλ᾽ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὅττι τάχιστα" 

ταῦτα ὃ) ἐγὼν αὐτὸς τεχνήσοµαι ἠδὲ νοήσω. 
ο ςςν / 2ς/ / ςς 

στεινωπῶ ἐν ὑὁδῶ παραδύμεναι, οὐδέ µε Λήσει. 

μᾶλλον ἐπεδραμέτην ὀλίγον χρόνον αἶψα δ᾽ ἔπειτα 

στεῖνος ὁδοῦ κοίλης ἴδεν ᾽άντίλοχος μενεχάρμης. 

405 

μηδὲ Λίπησθον. 

410 

415 

ὧς ἔφαθ'. οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείδαντες ὁμοκλὴν φαυ. ΜΟΧΛΊ 

450 ῥωχμὸς ἔην γαίης. ᾗ χειμέριον ἀλὲν ὕδωρ 

ἐξέρρηξεν ὁδοῖο, βώθυνε δὲ χῶρον ἅπαντα' 
τῇ ὁ᾽ εἶχεν Μενέλαος ἁματροχιὰς ἀλεείνων. 

405. ᾽αθήνη: 5ο νειπιιζεί 6χ, ἆα 
ἀϊοβο ἀδίδθιη Ῥεκαππδεγπιαίδεπ ἆθπι 
Ώιοπιθᾶες 5ο οἑξ εεποπ 11τα αππεῦ 
Ῥοπίθδεη Ἠαΐ,. ΓΑππανρ.] 

406. τώχος παχ Ἠϊῖει απᾶ 16. -- 
Ζνοαῖίες ἨεπιϊκΙςὮ -- 400. 

408. καρπαλέµως 5οἩ]1ε[εὔ 816Ἠ απ 
πιχάνετε. -- ἐλεγχείην καταχεύῃ, 
πΙθ ἕ 98. 

409. φέριστοι 11 ἴατκεη, η 
Θεπεπραί” πα Αἴθη ὃηλυς ἐοῦσα. 

410. καὶ µήν Ἠϊθ6ιτ απᾶ π 440, 
πᾶητεπά βοπεί ἆάξ Ζπεῖε αΠοά 
ἀϊθεος Εογπιθ]νουβθς πας τὸ δὲ καί 
Ῥεριπη{, 

419. Ανιεῖζες Ἠεπι]κίῖιοἩ: να]. Ι 
458. ὃ τοῦ. 

415. ἀποκηδήσαντε παχ ἍὮἨ16χ, 
{αμτ]ᾶβδεισ σεποτάθη, Ἰπ[ο]σθ 
πηβεγετ Ἐαλμτ]ᾶβεισκκαις; ἆετ Όσα] 
{α[δζ ἀεπ Ἠεάεπάςη απά ἀῑε Ῥεϊάει 
Ἠοββο ΖΠΕΑΠΙΠΕΗ: σα Ε 48Τ. 

414 --Θ 191. Τρι. Μ 419. 
416. ταῦτα οικ]ᾶτυ ἀπτοἈ ἆεῃ 

Τπβπϊ δν παραδύµεναι. --- τεχνήσο- 
μαι 1π ἆεν Πα τπτ Ἠί6χ, ἀ4οομ 
νβι. Γ Τ1, ψοτᾷθ ϱεβομ]ο]ῦ Ῥ6- 
Ψοχκν {οσον -- νοήσω ἀπταπ{ 
Ῥαάαο]λ{ βοἴη. 

416. στεινωπῶ ἐν ὁδῷ -- Η 148, 
Ζαχ Θαομο 419 Π. --- παραδύμεναι 
παχ Ἠϊες, νοτρεϊεοπ] ρέει, πῦ 
Απάσπέπηα 4ες Ἠεϊπι]οπεπ απᾶ 
ομ]απον Ὑεταπεζα]έαπᾳ. --- οὐδέ µε 

: λήσει, πὶθ 9925. ν 998, πθσαβίτοτ 
Ῥατα]]ε]Ιβτηας Ζα νοήσω. 

417 --- 446. Μ 419. ϱ 9656. 
418. Ἐτείεε ἨΗεπιϊςε Πε -ξ 443, να]. 

24 414. μᾶλλον εἰίτίσοτ. -- ἔπε- 
δραµέτην αἴ]ίεῃ παςἩ. --- ὀλίγον 
χρόνον ἆοοᾖλ παχ Καχζε Ζ6ἳξ, νο- 
{Πν ἵπι {ο]σεπάςη ἆῑθ Βεσεϊπάυπα 
βερέερεη νητα. 

419. Αντ. µενεχάρμης -- Ν 896. 
ο 585, 

4250. ῥωχμός πχ Ἠ16χ, πξ γαίης 
εἶπε Φί6]]6, νο ἀῑο Ετάς α{ροτίδεπ 
10, Βοάδπνοχβίοξαηᾳ. -- ἆλέν 
(Εω1έν) Ζαδαιηπιεησθἀτᾶπρί, πε]] ϱ5 
καείπεπ ΔΡΗαΙ5 Ἠαζία. 

451. ὁδοῖο ἄθπ. ρα. αἷς ΟΕ]ο]κό: 
εἶπ Βεᾷο]ς ἸερεΒ. -- βώδυνε πας 
Ἠ]θυ, γοχ[εβί, ααβσε]λδλ]{ λμαίία, 
ἀἆα]εν ποίλης 419. 

459. τῇ (ἀαἩ1Ἠ, π8ς] ἆθπΠι στεῦ- 
νος ὁδοῦ 419) παέ εἶχεν: ἀπταιί σα 
Ἰοπκίο ος, Ἱπάθπι 6τ Ὀθγθῖίδ η8ηθ 
ἀανον νατ. -- ἁματροχιὰς ἀλεείνων 



285. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἡ, 65 

᾽ντίλοχος δὲ παρατρέψας ἔχε µώνυχας ἵππους 

ἐκτὺς ὁδοῦ. ὀλίγον δὲ παρακλίνας ἐδίωκεν. 

᾿Ατρεΐδης ὃ᾽ ἔδεισε καὶ ᾽Αντιλόχω ἐγεγώνειν' 
»,Αντίλοχ᾽, ἀφραδέως ἱππάζεαι" 

στεινωπὺς γὰρ ὁδός. τάχα δ᾽ εὐρυτέρῃ παρελάσσεις, 

μή πως ἀμφοτέρους δηλήσεαι ἅρματι κύρσας.' 

κέντρω ἐπισπέρχων. ὡς οὐκ ἀίοντι ἐοικώς. 
ὅσσα δὲ δίσκου οὖρα κατωμαδίοιο πέλονται. 
ὃν τ᾽ αἰξηὸς ἀφῆκεν ἀνὴρ πειρώμενος ἥβης. 

τόσσον ἐπεδραμέτην' αἳ ὃδ᾽ ἠρώησαν ὀπίσσω 

᾿τρεΐδεω᾽ αὐτὸς γὰρ ἑκὼν µεθέηκεν ἐλαύνειν, 

406 

ἀλλ᾽ ἄνεχ ἵππους' 

ὡς ἔφατ. ᾽Αντίλοχος δ᾽ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνεν 
450 

456 µή πως συγκύρσειαν ὁδῷ ἔνι µώνυχες ἵπποι, 

δίφρους τ) ἀνστρέψειαν ἐυπλεκέας., κατὰ δ᾽ αὐτοὶ 
ἐν κονίῃσι πέσοιεν ἐπειγόμενοι περὶ νίκης. 

τὸν καὶ νεικείων προσέφη ξανθδὸς Μενέλαος: 

Ῥεπιϊύ εἴπετ ἸΓασαππαβαΠΙΠΙΘΠΒΤΟ(8 
σα γεγπιθίάεη, ἀθῇθ6ν ου νοτεϊοΏίίσου 
τπᾶ Ίαηπρβαππετ {αἩχ, [Αημαπσ.] 

429 - 998. 
434. παρακλίνας πχ Ἠϊθι, ηπιπιῖ 

παρατρέψας ἔχε αιξ: παολάςθπι 6Υ 
ΏΏετ αεἶπ πεπῖσ απβσθεῦορθῃ 
Ὁ/ΏΥ, 80 ἀα[5 6τ αἱ5ο επι Μαπο]αος 
ηα]θ απ ἀἱθ Βαῖζθ ΚΟΠΙΠΙΘΏ ππ/[β{6; 
ἐδίωκεν ]ασΐςθ ΕΥ, 80Ο ἀαάῑΣ 6: ἵπα 
πᾶσμεύεη ΑπσεπΏιιοκο αππᾶ σαχ πΠ- 
τη] ῦ{ε]θαχ γοτ ἀετ Ἐπσθ ΑΠ Μεπο- 
Ἰαοβ) Βεῖζο παγ. 

400. ἱππάξεαι παν Ἠϊογ. 
42τ. παρελάσσεις ἀπ πϊτεῦ γοτοεῖ- 

ΤαἨΥθη Κὄππεῃ, 
428. µή πως γγατπαπς ἴπα ΑπΠ- 

βομ]υ{ς απ΄ 4επ Βαΐῦσ πς γάρ 497. 
-- ἅρματι κύρσας Ἱπάειι ἀα παῖῦ 
ἀεπι Ἠ/ασεπ απς[ὂ[56ςί, πᾶπι]Ιο] η 
ἀ4επ πιεϊπῖσεη. 

499. ἔτι ππᾷ καί εἶπο ἀορρε]ζθ 
Βιεϊσεταηπσ ἆεδ 8οποηπ ἀπτο]λ πολύ 
Ρεβίεϊσεσύεη μάλλον, ποσο σαχ 
νῖα] 6111166. 

490. ἐπισπέρχων ὑγαποίαν, νγ]θ 
που] χ 451. --- ὡς ππὰ ἐοικώς θ6ἵη 
ἀορροἷνοτ Απικάχαος ἀ4θτγ ετρ]εἴομαπα 
βναό ὡς οὐκ ἀἴων οἆθι οὖν ἀἴοντι 
ἐοικώς. 

451. Ὑρ]. Κ 3δ1Ι. δίσκου οὖρα 
4ϊε ΕΒ]ασνοῖιζο οἶπθμ Ώ1ρ]κος. 

Ἠοπποτς Τ1188. ΤΙ. 4. 

δίσκου: ἀ88 ου 1 ἆθγ Ζνγαϊζθη Τ]19- 
εἶς Ίαης νου τοκα]κομθτα Απ]ααξ, γα 
Β 198. « 5τ68. -- πατωµαδίοιο παν 
Ἠ]6χ τρ]. πατωµαδόν Ο 855, ἄλροι 
ἀἱο Φομι]ζθτ 6θγποῦθαπ ππά τοπ ἆ8 
βεβδοπ]ειάετῦ. 

453. Ζαπι εάαπκεη νο]. Ο 9569. 
11 690. Ώτατοι ἀϊθβεῃ Ζαεαΐπ, πγε]- 
οπεχ ἆἱο στὂ([δία Κταβαπςίτοπ σπα 
465 5ομ]επάεγπάςθη νογαπεβεῖσί, νιτἆ 
4ἱε ἀεηκῦας στὂ[βία ΕΙπσγοἷξο ἀθ8 
Ώ]θ]κος ῬοσεΙομποεῦ. 

485. ἐπεδραμέτην Ἠϊθι: 1δίοἩ 
ἤροτ --- Ἠϊπ, ἀατοππια[βδη πι Τι. 
Ώαβ ᾳαπσο Ῥοζειεμπεί άθη 66ποῃ - 
πθπεη Ύοχρταηρ. --- αἱ δ᾽: νσ]. 
996. --- ἠρώησαν Πθ[ςοη αἲ τοι 
Ίμααξ, παῖῦ ὀπίσσω νετραπάση, πίθ 
ἀϊθε οί Λείπεσθαι σατῆ οἷκὈ] εἷ - 
Ῥαπ β{6Πί. 

484. ἔκὼν µεθέηκεν: 
Ν 984. ὃ δτα. 

456. συγκύρσειαν ΏΠΥ Ἠϊ6γ, 
456, ἀνστρέφω 1η ἀοτ Πίας πας 

Ἠ16Υ. --- ἐυπλεκέας: τα 886. -- αὐ- 
τοί 5ἷθ βεἱὈβδῦ, ἀῑο Τ,6πΠ]ογ. 

45τ. Ἠγεῖθι Ἠαπαϊκ[ῖο] -- 7 468, 
ααοπ 0498. Ρ 428, Ζποϊϊος -- Ἡ 496. 
ἐπείγεσθαι πη6 περί ππχ ἃπ 4ἱθβθῃ 
Ῥοϊάεπ Ἀύε]]6η. 

458. Ζψεῖζος ΗαπιϊκίΙοἩ --- 198, 
Ρ 18. 684 παπά Ἱπ ἆετ 04. 

ὄ 

τα Ζ 8ρ8. 



06 98. ΙΛΙΑΔΟΣ ὉἩ, 

»Αντίλοχ). οὔ τις σεῖο βροτῶν ὀλοώτερος ἄλλος" 
Εν 2 2 ν 2 πα) / / -- 2 , 

ἐρρ᾽. ἔπει οὗ σ΄ ετυμὀν γε φάμεν πεπνῦσθαι ΄4χαιοί. 440 

ἀλλ) οὐ μὰν οὐδ᾽ ὡς ἅτερ ὅρκου οἵδῃ ἄεθλον." 
ὡς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνήσέν τε' 

μή µοι ἐρύκεσθον μηδ᾽ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ' 
φΏήσονται τούτοισι πόδες καὶ γοῦνα καμόντα 
ος μις ές 
{ Ὁὑμῖν ἄμφω γὰρ ἀτέμβονται νεότητος." 

ὡς ἔφαθ᾽., οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείδαντες ὁμοκλὴν 
μᾶλλον ἐπεδραμέτην. τάχα δέ σφισιν ἄγχι γένοντο. 

᾿4ργεῖοι ὃ) ἐν ἀγῶνι καθήµενοι εἰδορόωντο 
ἵππους' τοὶ ὃ᾽ ἐπέτοντο κονίοντες πεδίοιο. 

πρῶτος δ᾽ ᾿Ιδομενεὺς Κρητῶν ἀγὺς ἐφράσαθ' ἴἵππους' 400 

ἧστο γὰρ ἐχτὸς ἀγῶνος ὑπέρτατος ἐν περιωπῇ. 
τοῖο ὃδ) ἄνευθεν ἐόντος ὁμοκλητῆρος ἀκούσας 

489. Ὑρ]. ΙΓ’ 866. υ 3901. ὀλοώτερος 
ἄχρετ, ἰἄοκ]δο]λςτ. 

440. ἔρρ᾽: 7α 6 164, Το]σενπάεε 
Αρβγηάείοπ. -- ἔτυμον Αάγ., πῖθ 
ποςὮ ψ 26. 

441. ἆλλ᾽ οὐ µάν, Ζα Ε 895. 
οὐδ) ὡς αποἩ 5ο πἰςολμξ, πα 
1. ἀἷτ 4επ γοτδρταπα [ᾳςςθ (4584 
ἐκνὼν µεθέηκε). --- ὄρκου, ἀθβδεῃ Τη- 
Ὅαιι 681 Π. 8πησεσερεη π]τά. -- 
ἄεθλον, ἀεπ ΖηεΙδεη. 

445 -- ϐΘ 184. 

448. ἐρύκεσθον: τρ]. 488. 
τον Ῥϊ8β κῆρ -- 284. 

484, φΏὈήσονται ταῖς Ναο]ιάτας]ς 
τοταηρεεί{ε]/{; Ακγπαείοπ ἀθεξΑΠεκίς. 

445. ἤ παβςἩ φθάνω, πο που 
Λ 58. 

ἕστα- 

446 -- 41. 
44Ττ. Ἐτείος ἨεπιϊρβίΙςὴ -- 418, 

Ζψεϊίεε: τρ]. 6 117. 

Ύ. 448--498δ. Ἐϊηπ ΣΥπΙΒΟἨΘΊΏ 
Ἰάοπιαπαις ππά Αἶἷάῑς5ς Ο1]αἈβ᾽ 
ΡοἩΏπ εἶοῦἨ οτπεῦὈοπάςαν βίτοτιί 
πῖτα ἀατείλ ΑοΠ11]1 Ῥεϊρσε]εσί. 

Ῥε]ν σεβοµ]οκἑ πη]τὰ 1είζῖ, ἆα ϱ8 
Ρη{ ἄεπ Απεραηρ ἆθβ Ἰλεἰίκαπαιρ{οι 
Ζα βοπϊ]άρθτη, ἀῑο Ὄσοεπθ απ ἆθη ΑΠ- 
{αηρεριπκί ἆετ Βαμη γετ]ερί, ππι 
γος ἆἄεῃπ Αιρεη ει Ἠαττεπάεη Ζ- 
εεΏαπεχ εἴπει ΝἈπιρίογ πηαβς] ἆθπι 
ΑΏᾷΘΙΠ ΑΠΊΟΠΙΙΠΡΏ 7α Ἰαβδεῃ. ὮὨ]ε 

2απᾶσπεῖ {ο]σεπάε Ῥσεπεθ ΖΥΓΙ5ΟΠΘΠΏ 
Ἰάοππεπεας παπά ἆθπι ΚΙείπθη Αἴας 
ἀῑεπί αὖΌετ ἆθπι Ζποεοκ ἀἱε Ἰου]ι- 
σταᾶίσε Ὁραππιπς ἀετ Ζπε5ομαπου 
Ζτπι Απεάταοκ Ζα Ῥτίπσεη: ἀῑεξε]οε 
Ῥεέταπιάεῦ Ιπάθββεη ἀαάατο, ἅἃαί» 
4ἱε Ατί, πίο Αίάβ σεσεϊεἈπεῖ 15, 
4ετ {Γείπεηπ τιζετσπεηπ ΒΗΐθ ἆες 
Έγρο8 π]οπί επἰκρτϊοηζ. [Απ]ανρ.] 

448. γε!. 496. Ζγγεῖίος Ἡεπι]βί]ο]ι 
-- 649. ἀγῶνι Καπιρ{νγθΓΡΑΠΙΠΙ- 
Ίππρ: σα 2508. --- εἰσορόωντο Ἠϊε]- 
ἴεηπ ἆεπ Β]1οκ ρετὶςλμ{εῖ, 54Ώθη 
ης ΘΡΒΠΠΙΠΡ απ ἀἱδ (εεραππε, 
νγἈΏτοπά ἆ1ἱθβο τοπι 216] Ἠεχ ἆπτο] 
4ἱε Ἐθεπο Ἰασίεπ, όμποε Ἰαοάοσ] θἵη 
6ἴπζε]πεε Αεποηῃ απίεταομθιάςεη σα 
Κὂπποαπ, ἆα1ετ 460 πρῶτος ἐφράσατο. 

449 -- 8Τ9. ἵππους τοη α]]επ 
Ῥεῖπι Ώεππεπ ῬεζεϊΠρίθη ΘΕΡ8ἨΠΕΗ, 
ἈΌεχ 4560 του εἴπεπι 6ἵΠΖΘΙπεΠ, 

400. Ἰδομενεύς γαι Ἠθσεη ἀθ5 
πα γθηπεπάθη Μετίοπθε Ὀθδεοπάςτβ 
1Π{ΘΥΕΡΒΙΘΥΕ. --- ἵππους ἀἱο ας Ώ]ο- 
πηθᾶςε, τσ]. 470 Β. 

451. περιωπῇ, πο κ 146, 6ΙΠΕΠΙ 
Ἠδπεχγ σε]ερεπεπ Ρ]αΐσθ6, γοη Ίο 6χ 
εἴπαῃ {παίετοη Ααδῦῄιο]ς Ἰα{ΐο. 

402. Ἐτείθς Ηοπιϊε[Ιο]: να]. 4217, 
Ζνγο]ίθς --« Λ 213. τοῖο Ῥεταῖζεῖ 
ὁμοκλητῆρος νοχ, αὐλπᾶπσῖσ νοη 
ὠκούσας: ἆα ϱτ ἀἆῑο Βίπιπιθ ἆθβ- 
εοἱῦαν (ρε Ὠϊοπιοάςθ) γθγπαἨπη, ---- 
ἄνευθεν ἐόντος Κοησεθβεῖν. 
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ὃν ϱ. ἔγνω' φράσσατο ὃδ᾽ ἵππον ἀριπρεπέα προύχοντα. 
ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν. ἐν δὲ µετώπω 

λ ο.) 2 / ” αμείρ / Λευκὸν σῆμ΄ έτετυκτο περίτροχον ἠύτε µήνη. 455 

στῆῇ ὃ᾽ ὀρθὸς καὶ μὔθον ἐν ᾿ἀργείοισιν ἔειπεν' 
ὦ φίλοι. ᾽ργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες. 

οἷος ἐγὼν ἵππους αὐγάζομαι ἠε καὶ ὑμεῖς; 
ἄλλοι µοι δοκέουσι παροίτεροι ἔωμεναι ἵπποι. 

ἄλλος ὃδ᾽ ἠνίοχος ἰνδάλλεται' αἳ δέ που αὐτοῦ 460 

ἔβλαβεν ἐν πεδίω, αἳ κεῖσέ γε φέρτεραι ᾖδαν. 

[ή τοι γὰρ τὰς πρῶτα ἴδον περὶ τέρμα βαλούσας, 
νῦν ὃ᾽ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν' πάντῃ δέ µοι ὕσσε 
Τρωικὸν ἂμ πεδίον παπταίνετον εἰδορόωντι.] 

ἠὲ τὸν ἠνίοχον φύγον ἡνία, οὐδὲ δυνάσθη 465 

458. φράσσατο ὃ᾽ κτὲ. εἴη 2πγεἰζθΒ 
Κεπησεῖοπεη, ποταη εχ 4α5 ἄεβρᾶπη 
ἆθς Ὠϊοπιθάθε ετκαπηίθ. -- ἆρι- 
πρεπέα Β6ΕἨΥ ἨΠεχνοταίοσελεπά, 
Ἰπ 46 Ααπσεπ Γα]]οεπά ἀπιοὮ ἀῑε 1πι 
{ο]σεπάειπ Ἠε]α νεα Ῥεπιοτ]κίοη 
Ἐθεοπάετεηπ Καεπηζεῖεπεῃ. -- πρού- 
χοντα, πὶε 826, Ῥτᾶαϊκαϊῖν σαπι 
ΟΥ]εξί. Βε]υβἰτετείᾶπα [1ο] σΙ]{ ἀϊδρ 
ΑποΏ τοῦ ἆἄεπι Ζηεϊθεη Ῥ{ετάε ἆεε 
Ώιοπηθᾶςς. 

454. τὸ μὲν ἆλλο τόσον Ίπι 
ἄὈτίσεη Ζπαχ «οπο1ῦ, ἀἱο ἀατῖη 
αησεἀειζείε Βεβομτᾶπκιηπσ 166 Ἰη 
4ετῃ Γο]ρεπάεη ἀερεηδα{σ επίλα]{εη: 
Ζα Χ 902. Σ 9Τδ. --- φοῖνιξ αἱ Αά- 
Ἰεκάν πιαχ Ἠ]ετ, τοῖῦτατη, 

405. σῆμα Μα]. -- περίτροχον 
ηπττ Ἠϊθτ. 

456. 6]. τα 211. ἐν Αργείοισιν, 
οὔπο]] ετ ἐκτὸς ἀγῶνος 383: 2 
Ζ 9156. 

407. Ὑρ]. ζα Χ 878. 
458. αὐγάζομαι πα Ἠϊ6χ, ϐ6χ- 

Κεππο ἀετπ{]1ς]. 
4659. ἄλλοι ηαῖ βεἴπεη ἄθσοηβαίΣ 

ἵη 461 αἳ -- ἦσαν. -- παροίτεροι 
πχ Ἠϊθτ ππᾷ 480, Κοπιρατανρ]]- 
ἄαππρ τοπ Τιοκαἰῖν παροι, νβ]. µυ- 
χοίτατος φ 146. 

460. ἄλλος ρικάϊκαίν: αἱ οαἴἵη 
Αηάετετ, --- ἠνδάλλεται, Τα ΡῬ 2918, 
ἐπ]ίς τον ἀῑε ΑιρεἩπ, ετβοπεϊηῦ. 
-- αἳ δέ ἀῑε Βἰπίεπ ἆες Ἐαπιε]ο. --- 
πού ποἩ]. -- αὐτοῦ Αάν. οτκ]ᾶτὸ 
ἀπτοὮ ἐν πεδίω. 

461. ἔβλαβεν, νε 98, νατᾶςη 
αα{ρε]λα]ίεπ. κεσέ γεΏιπνᾶνγες 
νγθηΙσβί6ης, αα{ ἆθεπι Ἠϊηπερο, 

462. τάς Ἠε]αίῖν. -- βαλούσας 
Ἰη{γαηβΙ δν, νθ πιχ που 4 το. 

469. Ὑρ]. Ρ 648. -- νῦν δ᾽: εἴαίῦ 
4ει Απίπαμπιο ἆθε τε]αίνεη τάς 
π]γά ἆ4ετ {επιροτα]θ ἄεσεπεαίΣ τα 
πρῶτα Ἰεχγοιρεποῦετ. --- οὔ πη 
πη]χρθη: ἀἱθβεπι Κοτγοεροπά]ετεπᾶ 
εεμύ απ ἆ4ετ Βρϊσε ἀθε {οΐσεπ- 
ἀεπ ραταίαξκ{εοπεη Κοηζθββῖνβαΐσος 
πάντῃ δέ: τβι. µ 2554. οὐδέ πῃ 
ἀθρῆσαι δυνάµην, ἔκαμον δέ µοι 
ὅσσε πάντῃ παπταίνοντι, κ 960. 

464. παπταίνετον 5ρἄπεη, αΏθι 
εἰσορόωντι, πᾶλτεπᾶ πιεῖη Β]ϊο]ς 
4ανααῇ σετιοη{εῦ 196. --- Ιπᾶςς 188 ἴπ 
46η Ύεγβεπ 463---464 εἴπε Ππ{εγρο]α- 
ἴοη Ζα ΕεΙΚΘΠΠΕΗΠ, ἆα ἆῑε Αηραῦε, 
ἀαίβ εχ ἀῑδ Ώοβςε ἀ4θβ Βππιε]ος 7Ζα- 
ετεῦ ἆῑς Ζ1εΙ τιπα{αἩτεη ϱθβεηθη 
Ἠαῦς, πας ἀ4εγ 465 Ε. απ5σεαςρτος]ε- 
πεη Ὑετππίαηπσ Ἱῃπ οΠεηβατεπι 
ἨΜπάεταρτασοἩ. β{εμίέ ππᾷ πας] ἆθτ 
Ρ8ἨΏσεΠ βοηεσεη Γατείε]]αηπςσ ἤρει- 
Πααρῦ 4.5 Ζ16ἱ εο επἰξετηξ σεἀαολῖ 
ψητά, ἄα[ς ἁῑε ΖαεςΠαιοχ ἆαββε]ῶρο 
πίομῦ ρεπαα 5εΠεη ἸΚοηπίεπ, τσ]. 
414 υπὰᾷ 969, 

4605. ἠέ {ΝἨτὸ πας] ἆθιν 460 ταῖς 
πού Απββθερτοοπεπεα εταπίαησ 
εἶπε 2πεῖίε ἸΜόσ]ιεπ]κεις εἴη, --- 
οὐδὲ δυνάσθη --- ε 819, ἀϊεβο Έοτπῃ 
ΠτΣ 8η 4ἴθεεῃ Ῥεϊάθεη Ῥέο]]ρη, 

μλω 
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εὖ σχεθέειν περὶ οι καὶ οὐκ ἐτύχησεν ἑλίξας' 

ἔνθα µιν ἐκπεσέειν ὀίω σύν 8᾽ ἅρματα ἅξαι, 

αἳ δ᾽ ἐξηρώησαν, ἐπεὶ μένος ἔλλαβε δ'υμόν. 

ἀλλὰ ἴδεσθε καὶ ὕμμες ἀνασταδόν' 
εὖ διαγιγνώσκω' δοκέει δέ µοι ἔμμεναι ἀνὴρ 

οὐ γὰρ ἐγώ γε 

4ΤΟ 

Αἰτωλὸς γενεήν, μετὰ δ᾽ ᾽Αργείοισιν ἀνάσσει. 
Τυδέος ἱπποδάμου υἱός, κρατερὺς «4ιομήδης." 

τὸν δ᾽ αἰσχρῶς ἐνένιπεν Ὀιλῆος ταχὺς ἀἴας' 

»]δομενεῦ, τί πάρος Λλαβρεύεαι; αἱ δέ τ) ἄνευθεν 
ἵπποι ἀερσίποδες πολέος πεδίοιο δίενται. 4τ5 

οὔτε νεώτατός ἐδσι μετ ᾽άργείοισι τοσοῦτον, 
οὔτε τοι ὀξύτατον κεφαλῆς ἐκδέρκεται ὕσσε' 

ἀλλ᾽ αἰεὶ µύθοις Λλαβρεύεαι" 
[λαβραγόρην ἔμεναι 

406. εὖ β]ϊ οκ11οἩ. -- σχεθέειν 
Βο. ἵππους. -- οὖκ ἐτύχησεν ταῖς 
Ῥαχγίίο. ἑλίξας ἴταί ϱ8 π]ολί πι1ί 
4εχ Ὑεπάτηρ: 2α Ο 581. 

468. ἐξηρώησαν πι 1161, ΥΕ]. 998, 
βἰὔτπιζεη απβ ἆετ Βα4Ἠῃπ, σ]ηρεη 
ἆατοὮ: 8ποῦ ἀἱθε ἴςὲ παν Ύθεηι- 
ἴπησ. -- µένος Να. 

4609. ἀνασταδόν, πὶθ ποςἩ 1 671, 
ααξεύθΊΏοθηἆ. 

4τ0. Ἐτείθς Ἠεπιϊδίίομ: νρ]. 240, 
761068: ΥΡ]. ε 960. σ 16. ἀνήρ 
Βαῦ]θαἷζ, 

4τ1. Αἰτωλὸς γενεήν: σε]. αῑθ 
Εεπεα]ορῖθ 465 Ὠιοπιράος 5 118 8. 
---᾽Αργείοισιν Ἰ16ι 1π ΕΏΡΕΓΘΤΗ ΡΙΠΗΘ, 
ἀ4εηπ ΈῬσαψοἨπετῃ Υοη Αγσος, ἀπ 
Ὀπίοθτίμαπεα ἆες Ὠϊοπιθάθε: τσ]. 
Β 559, Ἰπάθε πιτάῬ ἀεντ Ύσθτ τοπ 
ΑτιβίατοἩ Υαγψοτβεη, ἆα ἸΚαῖη τθς]ι- 
του ἀταπᾶ σα 6Υ8β6Π6π 186, ππᾶταπι 
Ἰάροπιθπθις ἆἀῑε Ῥθτβοη ἆθςθ ὮὨ]ο- 
πηθάθς οτεῦ της ἆθπ αἱ]σαοπιθίπθῃ 
Ῥεσειοεπηπιπσεη ἀἶθβες Ύθγβος απι- 
βοἩτοεῖρεη βο1]{9. 

415. Ἐπτείθς Ἠοπι]β[οΙ -- σ 991. 
αἰσχρῶς κἰαν ἀθε5 ρον/ὔλπίΙεμπθεη 
αἰσχροῖς ἐπέεσσιν, πο ΙΓ’ 98. --- 
Ὀϊλπος πΠξ Αἴας: τα Β ὅ2τ. 

4Τ4, πάρος ΥΟΥΠΘΥ, 6] ἀἱο ῬΒαο]ια 
οη{κομ]θάσθη 166, ἀαποτ νογβοπποθ]]. 
-- λαβρεύεαι βΒοἈ πα {ζ6ρί ἀτοαῖβί, 
--- αἳ δὲ ἀῑο Βίαίζθη, βαρί Αίας, 
π]οαῦ οἳ δέ, απ ος Ί]8 π]οηί ΠΟΥ- 

οὐδέ τί σε χρὴ 
/ ) Δ 3 ΄ 2 

πάρα γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι]. 

Κεππεη ν]], ἀαῑί5 ας α]επ νοτα- 
εἸεπάε ἄ6εβραπη ἆαβ ἆεβ Ὠϊοπιεάθβ 
5α1, πε Ιάοπιεπεας Ῥεπαιρίεί, να]. 
480. --- ἄνευθεν ἵςὲ Ὀδίοπέετ Ἠατρί- 
Ῥοστίβ. 

415. Ἐτοίες Ηεπιϊβιο -- ΤΠ 821. 
πολέος πεδίοιο ἵ- 4 944, Ε 5οπ. 
ὉὪ 591. 

4τ6. Ιάοπιεηθεις γα η8ο] Ν 961 
Ῥεγθῖές µεσαιπόλιος, ἀαῑιει νεώτατος 
ης ἀεπι πας Ἠ1εχ Ῥεῖπι Βαρετ]αδίν 
βοὮ Ππάαπάθη τοσοῦτον πας Ιτοπί- 
βοἨεπι Βροίή: 80 6αη7 ]πηρ. 

4Τπ. ἐκδέρχεται ἄετ Βιπρα]αχ σα 
ἄεπι ΠΔΟἩ Απα]οβίο ἄετ Νεπίτα 
Ῥ]αχ. Ὀομαπάε]ίεπ Όπα] ὅσσε: σα 
}Ρ 681; ας Ὑετραπι αὖθτ Ῥεσεῖο]- 
ποῦ φε]ὺβὲ τοομέ οἰρεπί]ο] ἆθπ ἵπ- 
ὑεηαίνει 5ομαχ{εη Β]Ιο]ς. 

4188. οὐδέ τί σε χρή: ἆασα Ιδί 
835 λαβρεύεαι ἀοι ΤπβπΙ Εν Λαβρεύ- 
εσθαι Ζα ἀεπ]κεῃ. Γἱ686 ῬτρᾶησαἨ 
πας] ἀει Ἠοπάπηςρ οὐδέ τί σε χρή 
ΙΑ βο αἴθμεπά, ἁἀαί ἆθτ {ο]σεπάς 
(δῖ]ς πΙολίδβαφεπᾶε, {δι] π]οἙί βαν - 
Κ]αχτο Ὑετβ αἱ οἶπε Ππίετρο]αζίοῃ 
Ὡησθεθ]εη ν/οτάθη τηπ{ς, πο ἀἆθπῃ 
πποὮ βοΏοπ ΑπγιδίατοἩ ἀεπβδε]θθπ Υοχ- 
ΨΕΕ, --- λΊαβραγόρης πιατ Ἠϊθχ. --- 
πᾶρα Ῥὶβ ἄλλοι: ἀῑο Ἠογίο βο]]6η 
πγομ]. Ῥθβαρον: ἵπ εσεηψατί 80 
γίο]ονγ απάθτον ἐολίίσοτοι Μᾶππος 
βαπᾶ ο5 ἁῑχ πῖομε πο] απ ἀ1ἱοῦ 
νοτραάτᾶησθη., 
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ἵπποι δ᾽ αὐταὶ ἔασι παροίτεραι. αἳ τὸ πάρος περ, 
Ῥὐμήλου, ἐν ὃδ᾽ αὐτὺς ἔχων εὔληρα βέβηκεν.' 

τὸν δὲ χολωσάµενος Κρητῶν ἁγὸς ἀντίον ηὔδα" 

»4ἶαν νεῖκος ἄριστε, κακοφραδές. 

δεύεαι ᾿4ργείων. ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής. 
δεῦρό νυν. ἢ τρίποδος περιδώμεθον ἠὲ Λέβητος. 
ἴστορα ὃδ᾽ ᾽τρεΐδην ᾿4γαμέμνονα θείομεν ἄμφω. 

ὑῥππότεραι πρόσθ’ ἵπποι, ἵνα γνώῃς ἀποτίνων. 
ὡς ἔφατ᾽, ὤρνυτο ὃ) αὐτύί Ὀιλῆος ταχὺς 4ἴας 

χωόµμενος χαλεποῖσιν ἀμείψασθαι ἐπέεσσιν. 
, ’ / αρα / 3 καὶ / 

καί νύ κε δὴ προτέρω ἔτ ἔρις γενετ᾽ ἀμφοτέροισιν. 

εἰ μὴ ᾽άχιλλεὺς αὐτὺς ἀνίστατο καὶ φάτο μῦθον 
»μηκέτι νῦν χαλεποῖσιν ἀμείβεσθον ἐπέεσσιν., 

αἶαν Ἰδομενεῦ τε. κακοῖς, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικεν. 

καὶ δ᾽ ἄλλω νεμεσᾶτον. ὅτις τοιαῦτά γε ῥεξοι. 
ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἐν ἀγῶνι καθήµενοι εἰσοράασθε 

380. αὐταί ἀϊθβε]Όθτ πη]ῦ αἳ τὸ 
πάρος περ: σα]. ὃ' 107. 

481. ἐν δ᾽ -- βέβηκεν: νε]. Ε 
199 ἵπποισιν καὶ ἅρμασιν ἐμβεβα- 
ὥτα. --- ἔχων λαπάμαῦ επ: Γή]- 
τεπά. --- εὔληρα η Ἠ16Υ. 

482. Ἡπεῖες ἩαπιβίιοἨ -- ϱὸ ὅδ. 
σ25. 1419. 7905, Σπηεϊῖες -- ἆ 9056. 
Ν 951. 2509. 214. 511. 

488. νεῖκος ἄριστε Ίπι Ζ8πΚ 61η 
Ἠε]ά, ν6]. εἶδος ἄριστε ΙΓ 899. -- 
πακοφραδές παχ Ἠϊ6Υχ, ΒῦΜ6 Αἵπ- 
πεηᾶ, Ὀοβ]ια{ῦ. --- ἆλλα τε πάντα 
τε ν 11, Υβ]. 286. Ζα άεπι απ{- 
{α]]επάσαπ τέ, ποτ πια ας α- 
πεχββΊγο δὲ ετπατίεα εο]1ΐε, νε]. 
4ο {οτπιθ]παίίο ἸΓεπάππσ τά τ᾽ 
ἄλλα περ ε 99. ϱ 218: ἄετ εἆαπ]κο 
εομ]{ε[οὲ εἶσ]ι αἀγουαεῖν αππαίξἑο]- 
Ῥαχ Απ ἀἱθ Απταάθ ἴπι Ψετραπι Βπ]- 
ἔπτα αυ πι Ῥαπιοίρ, πο Ρ 145 
Έκτορ εἶδος ἄριστε, μάχης ἄρα 
πολλὸν ἐδεύεο. 

484. δεύεαι πῦ 6εη. 4ει Ῥετβοη: 
σρι. Ε 686. ὃ 264. --- ὅτι -- ἀπη- 
νής Ξ5- Π 56, νρι. σ 581: ἀἄϊεβετ 
Ῥοστϊπάφπάο βαΐσ ρεπὂτίι σα ἆἀετ 
Απητθᾶθ. 

486. περιδώµεΏθον παν Ἠϊεθγ ππᾷ 
ψ Τ8: ἆᾳβ εἰπζῖσο Βεἱαρίε] ἆετ 
1. Ῥετεοη Ώμα]. Ῥοί Ἠοπιεγ. 

450 

ἄλλα τε πάντα 

4856 

490 

4956 

486. ἴστορα, πῖε Σ 601, ΒοΏΙεᾶδ- 
Υ10ἨΏ16Υ. 

48Ί. ὁππότεραι, ἆῑδ Εεπήπίπαπα 
1η θ]]σοπιεῖπεπι ΒΙΠΗΘ, --- γνώῃς 
ἀποτίνων τα Εχκεπηηί Κοπιπιδί, 
Ἱπάθπι ἅπ (4ἱε ἸΜείιίε) σαῇ]εί, ἴπ 
ἀθπι Φίππθ ἆεβ ΒρτϊοἈπποτῦε δεχθὲν 
δέ τε νήπιος ἔγνω Ρ 85: ἀπίοἈ 
Φοπαάθεη πρ π]τεῦ, 

488 -- Τ6β, αποη 064. 
489. Ὑρ]. γ 148. χαλεποῖσιν {61 η ᾱ- 

βε]1σ, σοηἈρβεῖσ, 
490. προτέρω πρ ἐγένετο, πὶθ 

626, πᾶτο πε]ζε; ΡΕΡΒΠΡΕΗ, 
«ΠΒ δίθ ΑΙοΏ πουἩ σθεἰεῖρειῦ. 

491 -- Τὸ. 
499. Ὑσ]. 489. 
498. καποῖς 1η πιοτα]1ςεμεπιβΙηπθ, 

ἀαΐετ ἀῑε Βεστϊπάπης ἐπεὶ --- ἔοικεν 
Ξ- 4 119 παπά βοηβῦ, 

494. Τα]. ἕ 980 υπᾶ α 4. 815. 
ναί Ζα ἄλλω, δέ ρορνάπάεπἀ. 

496. γα]. 8. ὑμεῖς, ἀϊθ Ῥ6ιβοπ 
156 ααδἀτᾶσκ]ο]ι Ὀρμδίομπεῦ πθροα 
68 {ο]σεπάεπ εσοπεαίσες οἱ δέ. --- 
ἐν ἀγῶνι καθήµενοι͵, Πίο Ηααρί- 
Ῥοστιῇ ἆεβ ἀδθάαπκεπςβ ἴπι (οθσεῃ- 
βαῦς τα ἆετ ππῦ ἄεπι Βὐτειῦ τετ- 
Ῥαπάεπει ΈΒεπεσαπσ (480. 488): 
Ῥ]εΙι Ὀί ταμῖσ β1ἴσθηῃ. 



το 98, ΙΛΙΑΔΟΣ Ἡ, 

ἵππους' 

ἐνθάδ᾽ ἐλεύσονται" 

οὗ δὲ τάχ᾽ αὐτοὶ ἐπειγόμενοι περὶ νίκης 
τότε δὲ γνώσεσθε ἕκαστος 

ἵππους ᾽άργείων. οἳ δεύτεροι οἵ τε πάροιθεν." 
ὧς φάτο. Τυδεῖδης δὲ µόλα σχεδὺν ἦλθε διώκων. 

µάστι ὃ᾽ αἰὶν ἔλαυνε κατωµαδόν, οὗ δέ οἳ ἵπποι 500 

ὑψόσ᾽ ἀειρέσθην ῥίμφα πρήσσοντε κέλευθον. 
αἰεὶ δ᾽ ἠνίοχον κονίης ῥαθάμιγγες ἔβαλλον. 
ἅρματα δὲ χρυσῶ πεπυκασµένα κασσιτέρω τε 
ἴπποις ὠκυπόδεσσιν ἐπέτρεχον, οὐδέ τι πολλὴ 
γίγνετ᾽ ἐπισσώτρων ἁρματροχιὴ κατόπισθεν 

τὼ δὲ σπεύδοντε πετέσθην. ἐν Λλεπτῇ κονίῃ" 
5056 

στῆ δὲ µέσω ἐν ἀγῶνι, πολὺς ὃ᾽ ἀνεκήκιεν ἱδρὼς 
ἵππων ἔκ τε λόφων καὶ ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶζε. 

αὐτὸς ὃ᾽ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος. 

496. ἵππους νοη ἄεη (θβρβππθῃ 
Ὀρετμααρίς αῖ οἳ δέ πετάεη αΏοαι 
4ἱε Τµεηκετ σεπιεῖηῦ 5εἶῃ. --- αὐτοί 
5«6ο]Όαβ6 ἴπι εσεπεαίζ 7α ἀετ αἶοι 
πηῖξ Ίηππεη ῬεροπᾶίΗσεπάεπ Ὑογβίε]- 
Ίαπης, πε ἄ 640. -- ἐπειγόμενοι 
περὶ νίκης, πὶο 49τ, πιοβν]ετί 
τάχα. 

49Τ. ἕκαστος 7εἱᾳ8, ἆαί[β ἀῑα Ζψεϊία 
Ῥοτεοη ἵπ γγνώσεσθε τοη αἱ]εη Ζτ- 
ΒεἨΏαπθιη σης: ΑΕΠΙ] ὈῬείοπυ ἀῑεε 
Ιπ ΈΏεζασ απ{ ἆεπ Βἰταϊιο: ἆαπη πηῖτά 
Κείπ Ζψεϊιίε]ὶ πιεἩτ πιῦσ]οὮ εεἴη. 

498. ἵππους απΠοϊριετίος ΟΡ]εκί. 
-- οἵ ππᾶὰ οἵ τε Βε]αθινρτοποπαῖπα, 
πΙοπῦ Ἐτασγοτίε: τσ. Β 8656. ὦ 
60 {, 

Υ, 499- ὄθδ. Όιο Απκαπ{εί ἆςετ 
ἨΓαειιίαπτοπάεηπ ππᾶά ἄῑο Ύοετ- 
ἑεϊ]άηπςσ  ἆατ Ῥτοῖιβθ. ΑΟοΠΙΙ]] 
ν1]] Ἐταπιθ]ιο ἆθοπ /7ποιίθηῃ 
Ῥτοαίβ σεῦαεη, βἴειί αΌεχτ απ{ 
ΑπΠπΙΙοςΠοβ) ΕἰπερτποἨ ἆβνοητ 
αὉ απᾶ οτίθσ]]{ 1Ἠπι 6ΙΠ6ηΠ Ὀ6- 
βοπάθτη Ῥτοίβ. 

499. Ἐπγείος ΗεπαϊβΙοἩ -- Ε 445. 
ϐ 16Τ. ἦλθε διώκων, πε 641. Ἱα πι 
πεταηρε]ασί. 

600. Ὑρ]. Ζα Ο 865 απἀ Φ 491. 
- οἳ δέ οἳ ἵπποι πο 9902. 

501 -- ν8δ. Ἐτδίεν Ποπι.: το]. ὦ 
807. µ249, πποϊίος -- 5 283. ΓΑπΙ.] 

505. ῥαθάμιγγες ἔβαλλον Ξ- {4 
ὄδθ6. Ύ 601. κονίης ῥαθάμιγγες τει- 
αρτ]θσίο Ταειεπεπ Βίατῦ. 

608. Ὑ5]. Κ 4586. πεπυκασµένα 
Ῥοάςοχκέ ἆ. 1. τεῖοἩ νθιβεπθη, πηῖξ 
πο]άθπει απ 2ΊππεΙπεΠ Βθβεμ]ᾶσει 
(609 παμφανόωντος): ἀῑθβ 18156 πα] 
Ἠα]ιτευμδϊπ]οη]κκθισ τσοταιββδίσεη, 
ἀα[8 ἀῑο ἸΓασεπριϊείαπσ Ἠ]εχ πΙςΠῇ, 
πα εοπεῦ (σα 986) απςδ ΕΙθολίγγετ]ς 
Ῥθβίαπᾶ, βοπάετη 88 αἶπει Ἠδ]σει- 
πεηπ ΤαΓε]παπά. Ὀυτίσεπθ βολμεῖπέ 
46ς τεῖεμο Μεία]]ΌῬεεβ]ασ πεσεν 
46ς Εο]σεπάεη Ἠετνοτσεποῦεη, ππι 
απζαάεπίεη, ἀαῑΡ ἄετ Ύὔασεπ π]ο]ς 
ἸείοἩῦ πας. 

604. ἐπέτρεχον Ι1εξ ἀῑο]λί Ἠϊπ - 
{6χ, π8ᾶἨθ 4επ Έθγδεπ ἆθτ Ἠο5β6, 
Ιπ ἀοτ δ17---51 Ῥεβομτιεῦαπεν ἸλΓεῖςο, 
Βοεζεϊοεππαηπσ ᾖἆατ ᾖἸαεϊοπίει ταπὰά 
βοἈπε]]επ Ῥεπεραπᾳ, ποπη]ό τον 
[οἰσεπάο Βαΐᾳ οὐδέ τι κτὲ. ους τα 
νετρ]ηάεη 186. -- πολλή ίατέ, 
Π16Ε οηβοηποϊάεπά. 

605. ἁρματροχιή πχ Ἠϊατ, 
606. Λεπτῃ ἴθίηπ, αἈἱβο ἴποσκεπ 

απά 016 αα{Παεσεπά απά εΌει ἆαγαπι 
εἴπειπι Ἑἰπάτας]κκ ππι 9ο ἸΙεἰεπίετ 
παζμσεῦεπά, 

δ0Ί. Ἐπείες ΗεπηςίῖοΙ: να]. β ὅτ. 
στῆ ος Ἠ1ε] Εξ αη. --- πολύς Ὀἱ8 ἱδρώς 
Ξ- Ν πθδ, 

609 - ϐ δ8ο0. 



98. ΙΛΙΑΔΟΣ ὉΨ, τι 

κλῖνε δ᾽ ἄρα μάστιγα ποτὶ ζυγόν. οὐδὲ µάτηδεν δ10 
ἴφθιμος Σθένελος, ἀλλ ἐδδυμένως Λάβ᾽ ἄεθλον. 
δῶκε δ᾽ ἄγειν ἑτάροισιν ὑπερθύμοισι γυναῖκα 

καὶ τρίποδ᾽ ὠτώεντα φέρειν' ὁ δ᾽ ἔλυεν ὑφ᾽ ἵππους. 
2 . ας 3 

τῷ δ᾽ ἄρ)᾽ ἐπ᾽ 
΄ 

᾽Αντίλοχος Νηλήιος ἤλασεν ἴππους, 

κέρδεσιν., οὔ τι τάχει γε, παραφθάµενος Μενέλαον᾿ δ1ὅ 

ἀλλὰ καὶ ὧς Μενέλαος ἔχ᾽ ἐγγύθεν ὠκέας ἵππους. 
ὕσσον δὲ τροχοῦ ἴἵππος ἀφίσταται, ὃς ῥά τ᾽ ἄνακτα 
ἕλκῃσιν πεδίοιο τιταινόµενος σὺν ὄχεσφιν' 

ο” / 4 2 / ΄ 2 τοῦ μέν τε φαύουσιν ἐπισόώτρου τρίχες ἄκραι 
οὐραῖαι" ὁ δέ τ) ἄγχι µάλα τρέχει. οὐδέ τι πολλὴ 590 

χώρη µεσσηγύς. πολέος πεδίοιο Δέοντος' 
τόσσον δὴ Μενέλαος ἀμύμονος ᾽άντιλόχοιο 
Λείπετ᾽ ' 

ἀλλά µιν αἶψα κίχανεν᾿ 
ἀτὰρ τὰ πρῶτα καὶ ἐς δίσκουρα Λέλειπτο, 

2 / Δ / 21 

ὀφέλλετο γὰρ μένος ἠὺ 

ἵππου τῆς ᾽άγαμεμνονέης. καλλίτριχος 4ἴθης. δ9ὅ 

εὖ δέ κ᾿ ἔτι προτέρω γένετο δρόμος ἀμφοτέροισιν. 
τῷ κέν µιν παρέλασσ᾽ οὐδ' ἀμφήριστον ἔθηκεν. 

δ10. οὐδὲ μώτησεν -- Π 414, 
αῦὖετ Ἠπετ: ππὰ π]ολμύῦ εὔ απο, 

513. δῶκε δ) ἆγειν -- 4 841. --- 
γυναῦκα ατὲ.: ν6β]. 268 Ε. 

615. ὁ δ) εὈοπβι]]ς Βίμοπε]ος. --- 
ἔλνεν ὑφ᾽ -- ὑπέλυεν νβ]. Κ 278, 
ᾱ. 1, Ιδείο ππίετ ἄεπι 1οο]ι Ἡοχγος; 
ἔλυεν ταῖς 5, π]ε η Τά. 

514. ΝαοἩἈ ἄεπ δ0--δ185 πας] 
ἄετ Απκαπιι ἆεβ Ὠϊοπιθάθε ετ2θη]- 
Τοπ Ὑογσᾶπσεηπ Κοπιπζ ΑπΙοςΠος 
εἶπε Ζϊεπα]]οῖιο Ζ6Ι{ ερᾶίετ απ, πᾶ]- 
τοπᾶᾷ Μεπε]αοβ 616 ἁῑολό Πϊπίετ 
ἀϊεβετα 160, --- ἸΝηλήϊος ᾱ. 1. ἆθι 
Ἐπκε] ἀ4ε5 Νε]εις. 

516. «πέρδεσιν, οὗ τι τάχει γε: 
τρ]. Η 145 δόλω, οὔ τι κράτεῖ γε. 
κέρδεσιν Ῥ]πγ.: 
[Απηαημ.] 

611. ὃς ῥα πιξ Κοπ]απ]κθῖν {α]]- 
βοἴσεπά. 

δ18.πεδίοιο τεταινόµενος υ]θ χο, 
619. τοῦ 7α τρίχες ἄκραι ἆ. Ἱ. 

ἁιεβριίσεη 4ετ ΒοΏπεΙ{παατθ, 
Ίμεπη ἆῑθβθ πΙομ{ί ἄεπ Ἠ/ασεπ]κακίεη, 
βοπάθτη ἀῑε Ἠαάρεεςλ]ᾶσο ῬετήμτεἨ, 
5ο αἶπά ἀῑε Ὠβάετ, πεπη η]οΠί τος 
ἀεπι ἸΓασεπκαβείεπ τοτδεμεπά, ἆοςΒ 
πηῖῦ ἀἴθβεπα η σ]είεπετ ]Ηπίθ παπά 

Ἰφίίμο Βἄπ]κο. 

απο πΙομῦ εεἩτ ππεῖδ τοπ αἰπαπάθτ 
βεπεπᾶ σα ἀἆεπ]εῃ. 

620. οὐραῖαι πα Ἠ16χ, -- ὁ δέ 
ἆαβ Βαά. 

ὄ91. πολέος πεδίοιο Θέοντος: υσ]. 
4 944 (6εηΠ, αΏβο].): αἶπ πυεβεηζ- 
Ἠσ]ει Ζτπδαΐζ, πο ἆετ Τααξ απ 
Φομπε]ηρ]κκαιυ Ζαπῖπιπῦ, ]δ απξ- 
σεἀεηἩηίει ἀῑεο σα ἁπτοπ]απξεπάο 
Ἐβεπο 190. 

ὤρ9. τόσσον "παχ) βοποῖῖ,. --- 
δή πἹΠΠιΕἩΣ, παν Ῥεσας απξ ἆθα 
[οἰσεπάθῃ 6ορθικαΐα τὰρ τὰ πρῶτα. 

698. Λείπετ᾽ παν 6επ.: Κτ. 5ρτ. 
4τ, 19, ὅ. -- τὰ πρῶτα σε]. 
451 --458. -- Ἠπαέ 50581. -- ἐς 
δίσκουρα {5ο πας Ἠ16χ, τρ]. 48Ι 
δίσκου οὗρα) δὶς απ{ ας αντ έ- 
νο]ίε εἶπος Ὀ]βκος. 

694. κίχανεν: νρ]. 446 8. --- ὀφέλ- 
Ίετο πατᾶο οτΏδἩ{ξ, ἀἆατοη ἆθπ 
Ζαταξ ἆεβ Μεπε]αος 445 Ε, 

ὤρ6. Ὑσ]. 490. εἰ δέ κ᾿ (-- κε) 
{8119 εἴπα, ἀῑε εἰηαίσε Βΐε]]9, πο 
ἵῃ Ἱτθα]επι Βθάἱπραπρββαίσο εἶπ κέ 
πῦ 4ετ Κοπ]απκὔίοη εἰ γετραπᾶεπ 
1ε6. --- δρόµος ἀῑε Ί οαι{ξαἩ τς, 
π1ομ0 ἀῑο Βαπη. 

ὅρτ. Ὑσι. 882. οὐδ᾽ ἀμφήριστον 



12 9ὃ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ὁ. 

αὐτὰρ ἸΜηριόνης θεράπων ἑἐὺς Ἰδομενῆος 
Λείπετ᾽ ἀγακλῆος ἨΜενελάου δουρὸς ἐρωήν' 

βάρδιστοι μὲν γάρ οἳ ἔδαν καλλίτριχες ἵπποι. 
ἤκιστος ὃ) ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ἅρμ ἐν ἀγῶνι. 
υἱὸς δ᾽ ᾽αδμήτοιο πανύστατος ἤλυθεν ἄλλων 
ἕλκων ἅρματα καλά. ἐλαύνων πρόσσοθεν ἵππους. - 

τὸν δὲ ἰδὼν ὤκτειρε ποδάρκης δῖος ᾽ἀχιλλεύς. 
στὰς ὃδ᾽ ἄρ᾽ ἐν ᾽άργείοις ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν' 556 

»Λλοῖσθος ἀνὴρ ὥριστος ἐλαύνει μώνυχας ἵππους' 

ἀλλ᾽ ἄγε δή οἳ δῶμεν ἀέθλιον. ὡς ἐπιεικές. 

δεύτερ᾽ ἀτὰρ τὰ πρῶτα φερέσθω Τυδέος υἷἱός.' 

ὡς ἔφαθ). οἳ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπῄνεον. ὡς ἐκέλευεν. 
καΐ νύ κέ οἳ πόρεν ἴἵππον. ἐπινήηδαν γὰρ ᾿4χαιού. 540 

εὖ μὴ ἄρ᾽ ᾽άντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἷὸς 

Πηλεΐδην ᾽άχιλῆα δίχῃ ἠμείψατ ἀναστάς' 
»ὦ ᾽άχιλεῦ, µάλα τοι κεχολώσομαι., αἴ κε τελέσσῃς 

τοῦτο ἔπος' μέλλεις γὰρ ἀφαιρήσεσθαι ἄεθλον. 
. / [ιά ῤ / σ/ Δ 265 » 

τὰ φρονέων. ὅτι οἱ βλάβεν ἅρματα καὶ ταχε ἵππω δ4 

παπά πὶοπῦ "Ῥ]οί Ῥεξίτιζεη: 
ου ὨβΜίο ἆεπ νγο]]εη β]εσ ὤδρετ 1 
σεποηπεΠ. Ὑρ]. Υετρ!].Αεῃ. Ἡ, 926. 

6δ8. Ὑσ]. 860. 858, 
529. δουρὸς ἐρωήν γεκϊτίοχ 

Απβάτποχ Εῆτ: ὅσον τ᾽ ἐπὶ δουρὸς 
ἐρωὴ γέγνεται Ο 958 τα]. Φ 9561. 

590. βάρδιστοι πχ Ἠ1ετ ππά 510. 
581. ἤπιστος γοη ἠκα, παν Ἠθς, 

εοἩσ φοἈ]αξὲ -- Ώου αομάταε]ς 
Περί απ ἐν ἀγῶνι, ἀεπη ἵπι Καπιρίθ 
πχ 6Υ Καῖη αοἩ]εσ]ίετ Ἰαρεπ]εηΚεγ. 

6892. ἄλλων Ὀείπι Βπρετ]αῖν αδ- 
Ἰα0. ἄεπεζ. πο Ῥεῖτα Κοπιραταίαν: 
Ίτι γοεχρ]εῖοὮ Ζα 4επ ἄρτίρεη: 
Κτ. Ρἱ, 47, 98, 6. 

ὤ8δ. ἕἔλκων Ἠϊπίετ βἰεἩ εν 716- 
Ἠοπά: απ θε ἆοοι ἵπ ἆετ ΜΙέο 
26τΌτος]επ απὰ ἆἱο ὨΏεϊομβε]ὶ ας 
ἀεπι Ψετραπὰ ταῖς ἀεππδε]θεῃ ρε]δςί 
παχ (999), 8ο παν 65 αππιῦρ]ίςἩ 
6εψ6Βοη ἀῑο Ῥ[εχάο π]εᾶει νος ἄεπ 
Ἠασεπ Ζα ΒΡΒΏΠΕΗ. -- πρόσσοθεν 
πχ μες, νοχ βἷ6]Ἡ Ἠ6Υ. 

ὅδ4 -- Π 5, νρ]. 4 814, 
δ9δ. Υρ]. σα Χ 87ή. 
550. 2ποϊΐζθς Ἠθπ]δίίοὰ -- 4 289. 

λοῖσθος παχ Ἠϊ6ς, ριβάϊκα{ὶν. 

φι 

σὃτ. Ὑα. 9 889. 
6588. δεύτερ᾽ (α) ετκ]Ἀτεπάο Αργο- 

1{ΐοη Ζα ἀέθλιον. -- φερέσθω: 85 
Ῥοχαῖίς 511 Εξ εεεπεπεη παχ. 

ὤδ9. Ὑσ]. ὃ 6018. 9. 998. 
απά 4 9680, ααοἩ { 256. 

540. ἵππον: 26056. 
δ41. Ὑσὶ. Ε ὄθδ. Ν 400. Ρ 658. 
642. δύκῃ παΙ{ἩἈεοἩίβδαπαρτας], 

πας ἠμείψατο, 6τ τιαεΒίο ἀἆασθσεν 
βοῖη Ἠοθελμί ρε]επά. 

644. Ῥαβ Ρτᾶς. µέλλω πηῦ Ιπ 
Επί. αἱς Βεζεϊσμπαπᾳ ἆθεχ Αο[ο Ἱπ- 
βίαπβ, πι Βοθαστίξε αείη, βπαεῦ 
εἰο]ι Ὀοὶ Ἠοπιεχ πιΣ 165. --- ἆφαι- 
ρήσεσθαι 8ο, ἐμέ. 

6461. τὰ φρονέων πηῦ Το]βει- 
ἀθπι ὅτι, πο Ι 498. β 116, πας 
ἵνα: Ζα Ε ὅθ4. --- βλάβεν τα βίο μα- 
ἀἆθπ Καπι, 1π νεγβομίιθάθηπσπι ΡΙΠΠΘ 
ποη ἆθπ νογεσμΙεάσπεην βαρ]θ]ίεη : 
γρ]. 995 8. ῬΏιτο ἀῑο πας]ιάνᾶς]κ- 
Ἠσμα Ὑοταπβίε]]αηπσ ἆες Ύδτραης 
ποχ ἀἱο {ο]σοπάοπ Βαρ]εκζο γητά 
46ς Ὀπ{α]Ι, ἀετ Ἐππιο]ος Ὀείταῦ, αἱξ 
4ἱο Ὀτεασιο βοῖπος ΜΙ[5ετ[ο]σε Το- 
{οηές αἱ πεπθς εἰθϊσετηάες Μοιπεπέ 
ἐξ ἆθππ αὐτός τε Ἠίπσα παῦ 81δ- 

ν 4Τ 



οὃ,. ΙΛΙΑΔΟΣ ὉΨ, πὃ 

αὐτός τ᾽ ἐσθλὸς ἑών. ἀλλ᾽ ὤφελεν ἀθανάτοισιν 

εὔχεσθαι" τῶ κ᾿ οὔ τι πανύστατος ἦλθε διώκων. 
εἰ δέ µιν οἰκτείρεις καί τοι φίλος ἔπλετο θυμῶ. 

ἔστι τοι ἐν κλισίη χρυσὺς πολύς, ἔστι δὲ χαλκὸς 
καὶ πρόβατ᾽. εἰσὶ δέ τοι δμωαὶ καὶ µώνυχες ἵπποι' 6δ0 
τῶν οἳ ἔπειτ) ἀνελὼν δόµεναι καὶ μεῖξον ἄεθλον. 

ἠὲ καὶ αὐτίκα νῦν. ἵνα σ᾽ αἰνήσωσιν ᾿ Αχαιοί. 
τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ δώσω' περὶ δ᾽ αὐτῆς πειρηθήτω 

ἀνδρῶν ὅς κ᾿ ἐθέλῃσιν ἐμοὶ χείρεσσι µάχεσθαι.' 

ὡς φάτο. µείδήδεν δὲ ποδάρκης δῖος ᾽άχιλλεὺς δ6ὅ 
χαίρων ᾽Αντιλόχω. ὅτι οἱ φίλος ἠεν ἑταῖρος" 
καί µιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

» ἄντίλοχ. εὖ μὲν δή µε κελεύεις οἴκοθεν ἄλλο 
Εὐμήλω ἐπιδοῦναι, ἐγὼ δέ κε καὶ τὸ τελέσσω. 

δώσω οἳ θώρηκα. τὸν ᾽4στεροπαῖον ἀπηύρων, 660 

χάλκεον. ὢ πέρι χεῦμα φαεινοῦ κασσιτέροιο 
ἀμφιδεδίνηται” 

ἀτο]κ]ῖο]ιεν Ηεινογπεραπς ΒΕΙΠΕΧ 
ΤήοπαρΚεῖς, ἐσθλὸς ἐών πα Βίπποθ 
Αολῖ]]ς (ὥριστος ὅδθ), ἀαία Ίπη ἴπ 
ΈῬθσυασ ααξ ἀῑο Ἐήημταπσ ἆεβ (ε- 
βρᾶπηΏβ Ἰοῖπο Ῥοπμα]ά Ίτεβε. Απ 
Ἰεῦσίετθς Κπᾶρ{ς ἆπηπ Ῥδεβοπάετθ ἆ4εχ 
{ο]σεπάε Ἐπππαπᾶ αηΠ. Ζα ἀϊθδεπι 
νσ]. 4056 ἔ., πο ΑπΙοσπος ἆεπ Ἑκ- 
{ρ]σ ἀεε Ὠϊοπιεᾶθεε ἆετ ἀππεῦ ἆατ 
Αἴπεπθ Ζπ8οµτίεῦ. 

δ4π. τῷ ἆπππ σαχ Εἰπ]ειίαης 
465 ΝαομβαίΐσεἙ. 

648. καί Ὦ18 ἔστι τοι: νβ]. 5 98Ί 
ππᾶ 168. Ζαπι 68η7επ νο. Π 450. 

661, τῶν ρΡασμέΐνεχ ἄεπ.: ἆβτοητ, 
2α ἀνελών. --- ἔπειτα Ίπι σεσοπεαίή 
σα αὐτίκα νῦν ὅδ2, ἵπ 4θχ Εο]σε, 
ερᾶῖεν. --- ἀνελών τηῖό δόµεναι, ψθ 
σ 16. δόµεναι Κοηζθββῖτετ Ιπιρετᾶ- 
ἄν. -- μεῖξον ᾱ. 1. πθτίνο]]εν. 

ὅδδ. σ᾿ αἰνήσωσιν Αχ. ταῖξ Βεζασ 
απ{ 559 {. 

568. Ἐπαίες Ηεπι]κβίοὮ να]. 4 29. 
τὴν δ᾽: ἴππον 266. -- περὶ δ᾽ 
αὐτῆς Ζπ μάχεσθαι. 

ὅδ4. ὃς κ᾿ ἐθέλῃσιν, ΨΕΠ 65 6ε- 
1 ρα. --- χείρεσσι µάχεσθαι γψ]θ 
4 3298. 

566. Ἐπείες Ηεπ]ββίο]Ὦ -- α 595, 
ππεΙῖεβ -- 4 191 υπᾷ εοηεῖ. 

πολέος δέ οἱ ἄξιος ἔσται. 

666. χαίρων πῖδ Ώαῦῖν ἆει Ῥεγ- 
βοη, ἆἄετ αταργὔηβ]ςεἨ Ἰοκα] σθ- 
ἀαοΏῦ 18: βεῖπθ Ἐτειᾶο απ Ίεππή- 
ἄεπι Ἠαβρεπ, πο Υ ὄδ. ταπά ἆθν 
Ἐτειάο 180 ἆαθ πιᾶππ]ίοπο Αια- 
χείεπ ἆθ5 ΑπίΙΟΟΠο απά ἆες 
δες, πηῦ ἆθπα ες εεῖπ Ἠεοβύ γει- 
Εοϊάΐ6ῦ; 4εν {οἱσοπᾶε ΘΒαΐ πιῖδ ὅτι 
4ἀᾶσερεη οτ]κ]άτε, ἆαί[ ες απ ἆθτ 
μογαπβ[οτάθτπάθη ὥρταο]θ ἀθβεε]- 
Ῥεπ. Κθϊπεη Απβίοίς παἨπῃ. 

ὅστ -- ο 48. 
668. εὖ μὲν δή, ΝΘΊΣ ἄεπη 4. Ἱ. 

4αᾳ ἆθηπη; 488 µέν Κοττεεροπα1ετί 
πΙςἩό ἄεπι δέ ἀεξ Ναομραίσεε: νσ]. 
Ζα 669. -- οἴκοθεν ἄλλο -- 599, 
Ἡ 864. 891, απβΒ ΠΙΘΙΠΘΠΙ γοι- 
πιῦσθεη (Βε81ὔ) πος]Ὦ εἴπαβδ 8π- 
4ετθς, απ[δεγ ἀ4επ τοτμεχ Ἀπβσε- 
βεἰ2ίεη Ῥτείβεῃ. 

669. ἐπιδοῦναι Ἀϊπᾷασ6Ώεῃ. --- 
ἐγὼ δέ πι Ναο]βαίσθ, 5ο ἀαί[β ἆῑδ 
Ο0]εκέ ες γοτάευβαίκος ἵπι Χαομ- 
βαὔπο Ῥεζοπῦ πῦ δέ νοταηροκί[ε]]6 
ψητὰ, πιο Π 968 4{. µ 1684. ν 1451. 

660-669. νε, 9 408---40ὔ. 
δθ0. στ. ἀπηύρων: ὦ 199--188. 
661. χεῦμα πα Ἠ1εχ. -- ἄμφι- 

δεδίνηται 16ύ Πεταπιρε]εσύ, 21646 
εἶοὮ Ἠρδταπῃ. 



τ4 93, ΙΛΙΑΔΟΣ Ἡ, 

ἦ ῥα καὶ 4ὐτομέδοντι φίλῷ ἐκέλευσεν ἑταίρῳ 
οἰδέμεναι κλισίηθεν' ὁ ὃ᾽ ὤχετο καί οὗ ἔνεικεν. 
[Εὐμήλω ὃ᾽ ἐν χερσὶ τίθει' ὁ δὲ δέξατο χαίρων.] 

τοῖσι δὲ καὶ Μενέλαος ἀνίστατο δυμὸν ἀχεύων, 
2 / 2 / 2 α. ὁ- αω 

Αντιλόχω ἄμοτον κεχολωμένος' ἐν δ' ἄρα κῆρυξ 

χερσὶ σκῆπτρον ἔθηκε, σιωπῆσαί τε κέλευσεν 
᾽άργείους' ὁ δ᾽ ἔπειτα µετηύδα ἰδόθεος φώς' 

..ἄντίλοχε. πρόσθεν πεπνυµένε. ποῖον ἔρεξας. 5το 

ᾖσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετήν., βλάψας δέ µοι ἴππους, 
τοὺς σοὺς πρόσθε ῥαλών. οἵ τοι πολὺ χείρονες ἦσαν. 
ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, ᾽άργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες. 
2 / 2 / / 2 ΡΕ.) 32 ον ἐς μέσον ἀμφοτέροισι δικάσσατε., μηδ᾽ ἐπ᾽ ἀρωγῇ. 
μή ποτέ τις εἴπῃσιν ᾿4χαιῶν χαλκοχιτώνων' στὸ 

:᾽Αντίλοχον φεύδεσσι βιηδάµενος Μενέλαος 

οἴχεται ἵππον ἄγων, ὅτι οἳ πολὺ χείρονες ἦδαν 
5 23 αν δὲ σ6 9 - 8/, 5 

ἵπποι., αὐτὸς δὲ κρείσσων ἀρετῇ τε βίῃ τε. 
2 2. 3 των 3 ν / ’ 2 2 / 

εὐ ὁ᾽ ἄγ΄ ἐγὼν αὐτὸς δικάσω., καί μ οὔ τινά φηµι 

664. οἳ ἆαφπι Ἐππιθίοβ. Όσθππ ἆθγ 
{ο]σεπᾶς Ύετε {εἨ]6 ἵπ εἴπίσεῃ ἆθτ 
Ῥεβίεη Ἡαπάβελμτιῖθη. 

565. Ὑσ]. 4446. ο190. Φ 024. το”. 

Υ. 506--618. Μεπε]αοβ ετῃεβ{ 
σερεη ΑπίϊΙ]οσπος Κ]ασθ, ἆα 
ἀϊεβεετ αὖετ τεππιῆΠζ]ςσ βεἶπθ 
ΦσοἈτπ]ά εἴπσεβίεαί, 5ο ἄλρετ- 
18[8{ ϱν 1Ἠπι {τεϊιγψ1]]1σ ἆθπ 
ΖυγθΙίθη Ρτοίβ. 

ὄθθ6. θυμὸν ἀχεύων -- 
Σ 461. φ 518. 

ὄθ8. σκῆπτρον ἔθηκε κτὲ.: ζαπι 
Ζεϊοεπεπ, ἆαίδ Μεπε]αος εἶπο απῖ- 
Ἠσομο Ὑοατπαπά]απσ οτὔβπεηπ πψΙ]], 
Ἰπάεπι ετ αἱ Κ]άρειτ 56εσεη Απίι- 
Ίοέπος απἰτ]ζέ. 

ὅτι. σχυνας --- ἀρετήν Ῥαςὲ 7α 
Φολαπάθη σεπιαοΏό πηθῖπθ (1θβομ]ο]ς- 
Ἠο]]κεις ᾱ. 1. πα] απι ἆεπ Βαέ 
ἀετεθ]ρθη ρεῦταςλμί, -- βλάψας: τα 
957. 

6Τ9. πρόσθε βαλών, πψὶθ 689. --- 
χείρονες ἦσαν ΕΙΟἈ 5ομννᾶε]αχ Ζεἶς- 
[εη νρ]. 909 {, 

678. Ὑβι. 457. 
δΤ4. Ἐτρίθν ΗοπιΙβθέἩ νσ]. 814. 

Ζ 120. Ύ 169. ἐς µέσον ἵηπ ἀἷθ 
Μι ἆ. Ἱ. απρατίθΙ]βοἩ, εο 

Ε. 869. 

ἀα[ς ἆετ Άρτπομ οἶμπο ἨλοκειεΏί 
ααξ ἀῑδ τα Ῥεϊάεπ Ῥεϊθθη βἰεηΏεπά 
σεάαεμίεη Βεἰει]σίεη σε[α]]{ πιτᾶ, 
4ἆαπετ ἆει πηεσαίνο Ῥατα]]ε]ίβπιαβ 
μηδ᾽ ἐπ᾽ ἀρωγῇ, τοι ἂει Ῥατθεί- 
η8ἨπΙ ἆετ Ἠλοβίοπάεπ {Ετ ἆἄεπ 
εἴπεη οἆεχ απάετη, τσ]. Σ 602. 

ὅτδ. Ἐτείεε ΗεπιϊαβςοὮ -- Χ106., 
φ 954, 2ψεϊῖει -- Β 4Τ ππὰ βοπηθΕ. 

6τθ. βιησάµενος γεισεπα]{ἶ- 
σεπά ἀπτοῃ εΠεπάπιαεΒεπ 56ἶπΠπθτ 
Ἠόμετεπ Ῥθε]αηπς αππᾷ Μαελί (578), 
ται. Π 8814. 

6τΤ. οἴχεται ταῖς ἄγων 15ί παῖί 
ἀεπι Πο[ς ἆαγοη σ6σαησθη, 6ἶπε 
πτκεαπιεγο ἸΓεπάαπσ Εντ ἆῑς εἴπ- 
{αςηθ ἤγαγεν. -- ὅτι κτὲ. ετκ]ᾶτί 
φείδεσσι βιησάµενος ἀπτεἈ εἴπθι 
ραταζακκεπεπ (ρσεπεαίσ, ἆθββεπ 
Ζψοΐιες αμεά ἆεπ Ηαπρίσεάαπκεπ 
οημᾶ]ς, ἆθπι πι ἆᾳςδ οτί αἱΒ 
Κκοπσεβείνεη Νερεηβαίΐσ απθετοτάπετ 
πϊχάεηπ, οἳ ππᾶ αὐτός σε]επ Ὠεῖάς 
α{ ἀεπεε]θεπ Μεπε]αο». [Άπμανρ ] 

ὄτ8. ἀρετῇ τε βίῃ τε: νρ]. Ι 498, 
Αη. ΔηΠρ6βεπεπεχ Ἀήε]]απηπσ απὰ απ 
Μας]λ, 

ὔτθ. δικάσω Κοπ]. ἆει Βθ]ρ.ί- 
αιΠοχγάθταης, 11] θἵπθαη βρταςἩ 
ἴπτπτ, ἆοτ αὖΌθτ πατ αἱ Υοτβδεμ]ασ 



28δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἡ, το 

ἄλλον ἐπιπλήξειν «αναῶν' ἰθεῖα γὰρ ἔσται. 680 
2 ᾽Αντίλοχ), εὖ ὃ᾽ ἄγε δεῦρο, διοτρεφές, Ἡ δέμις ἐστίν. 

στὰς ἵππων προπάροιθε καὶ ἅρματος, αὐτὰρ ἱμάσθλην 

χερσὶν ἔχων ῥαδινήν, ᾗ περ τὸ πρόσθεν ἔλαυνες, 

ἵππων ἀψάμενος γαιήοχον ἐννοσίγαιον 

ὄμνυθι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὺν δόλω ἅρμα πεδῆσαι."' δ8δ 

τὸν ὃ᾽ αὖὐτ᾽ ᾽Αντίλοχος πεπνυµένος ἀντίον ηὔδα' 
Φἄνσχεο νῦν πολλὺν γὰρ ἐγώ γε νεώτερός εἰμι 
σεῖο, ἄναξ ἸΜενέλαε, σὺ δὲ πρότερος καὶ ἀρείων. 
οἶσθ', οἷαι νέου ἀνδρὺς ὑπερβασίαι τελέθουσιν᾿ 
κραιπνότερος μὲν γάρ τε νόος, Λεπτὴ δέ τε μῆτις' 690 
τῷ τοι ἐπιτλήτω κραδίη' ἵππον δέ τοι αὐτὸς 

δώσω. τὴν ἀρόμην' εἰ καί νύ κεν οἴκοθεν ἄλλο 

ἄετ Ἐπίβοπειάαπρ ἆετ τιοπθεπάθη 
Εἴνδίεη π{ετ]εσί, πο ἀῑθ {ο]σει- 
4επ οτί πεῖσεῃ. --- παΐ παχ ΕΙΠ- 
]εϊίαηπσ εἶπθι ραγθίακήίδοπεηπ ΝαοἩ- 
Β8ΐ768. --- μ -- µοι. 

680. ὑθεῖα, ποσα 818 δικάσω ἆαβ 
Βαρβἰαηδῖν δίκη αἱ Βαβ]εκί σα επζ- 
ΏΘΏπιθη 186, σοταἆο ἆ. 1. ϱθτεςῇΒξ, 
πηραγ[εΙβοἩ, νο]. Σ 008 δίκην 
ἠθύντατα εἴἶποι ππᾶ ἆας εσεπζεῖ] 
1 98τ βίῃ -- σπολιὰς πρίνωσι ὃέ- 
µιστας. 

681. Ὑσ]. Ῥ 685. Βθαοϊίο, ἆαί[β 
ῬΜοαπε]αοβ (τοῖπ βεῖπες Ζοτηπβ Απι- 
Ίοσμπος ἆεπ ρεπὂ]π]σπεπ ΕΠτετ- 
Ε{ε] διοτρεφές πηἰς]ὲ νετραςί. -- ἢ 
Θέμις ἐστίν Ὀεμβελί κἶοἈ απ ἆῑθ 
{ο]σοπάθεηπ ΑΥπιῦοΙδοπεηπ ἨΗαπα]πη- 
σου Ῥεϊπ Ῥομνατ. 

5862, ἵππων ππᾷ ἅρματος: ἀἱθ 468 
ΑΠΙΙΟΟἨΟΡ βε1096. . 

688. ῥαδινήν πα Ἠ]6Υ. -- Ί περ 
παΙς πγθ]οιπετ εΌθη ἆ, 1. 4ἱ8β6]Όθ 
πως πε]οΠεγ. 

ὅ84. ἵππων ἀφάμενος: ἀ4ἱ6 νοι- 
Ἠοτσεπεπάεη Βεβπιπαπρεη Ώαβει 
πα ἀἱ96 Βεάειίππα, ἀαί[β ἆθτ 5οἩπὂ- 
τεπᾶθ ἈπροθβΙοΠπί5 ἀθεθ (θεραππες 
ππὰ ἆἀἱδ Ῥθϊίεεπο ἵπ ἆἀετ Ηαπᾶ 
β1εὮ ἵπ θάαπκεη ἵπ ἀἱο ΘΗπαῦίοπ 
τειβθίσθη βο]], ἵπ πε]οῖοτ ϱς ἀἱθ 
Σχ ἆθπ Ἐ]ά ἵπ Έχασε Κοπιπιθηάθ 
Ἠαπά]απσ Ῥθσίης; ἀἱο Βοετήηταηρ 
4ος Ἐοβεθ αΏετ αἱ ἆετ τοη Ροβεῖ- 
ἆοπ σεδεπαβεπεηπ απᾶά 1Ἠπ Ἠθ]ῆρεπ 
Τίετο Ἰαῦ ἆαπ Βίπη, ἀα[β ϱγ 8ἱ6Ἠ 

41θ6βεη οὐ αἱ5 σεσεπᾶτασεπ Η]άθς- 
78ᾳΦ6ηπ νοχβίε]]ο, ἆθββεη Αήγαΐθ ϱἳ 
1 Ει]Ιο6 499 Μοαϊποιᾶάος νετ{α]]εηῃ 
πἠτάς: σα Ἡ 212. -- γαιήοχον 
ἐννοσίγαιον πίο Ν 48. 69. 617. 
Ο 205. λ 241. 

68δ, μὴ μέν σαεψ]([β παπά παἩτ- 
πα ξίῖσ πΙολῦ. 

687. ἄνσχεο, πο 4 ὄ8θ. ϱ 549, 
εἰσεπί]ΙοὮ Τα] ἀῑσλ απ{τας]{, {889θ 
ἀἱοΝ, Ὀθεταπίσο ἀῑσολπ, νρ]. ὅ9Ι. 
-- νξῶτερός εὖμι: ἀἱ6 οἰσεπί]ῖοιε 
Ῥεάεπίιησ «ἀἱθεθε (θάαπκοπς οτ- 
ο1εΏί αἶοι εταῦ ὅ89. 

688. πρύτερος καὶ ἀρείων -- Β 
τοτ. τ 184. πρότερος εο. γενεῇ, 16 
Ο 166, -- προγενέστερος. 

ὤ89. Ζαπι ἀ6άαπκεη ΙΓ 108, η294. 
690. πραιπνότερος ΤΑΒΟΊΕΣΤ, ἀ8- 

πετ Ιθῖοπί ἆει [Ῥεγειαπςσ απβσθ- 
ϱαἱ76. -- νόος ἀετ ΒΙπη, η Βεσασ 
ααξ ἆθεπ Ἠπίπεβ]α/(β. ---Ίεπτὴ δέ τε 
µῆτις -- Κ 326, Ἠϊ6ι: αὖετ ης 
βοἈγ/γαςἩ ἀἱθ ΕΙπβιοΗί. , 

691. τῷ ὮῬϊ4 κραδίη Ξ Τ' 920, 
ἀναπι [{ᾷσο εἶοα ἀεῑπ Ηθιζ ἀαθεῖ, 
ἀατο] βε]οεὐρενπίπάπης, ᾱ. Ἱ. Ὦθ- 
7π1ησο ἀείπεη ᾖΖοτη. -- αὐτός 
561056, ομπο ἆθπ Ὀνεεϊ]εαργαςἩ σα 
αὈγατίθη, ᾱ. 1. {ται π]]]1σ, 

592, εὖ πι κέν ΒΏΦΘΠΟΤΙΠΙΘΗ 
εἴπα, καί αποἩ, βἰθίσοιπᾶ, 7α 
ἄλ]ο μεῖξον. -- οἴκοθεν ἄλλο: 7α 
568, Ἠϊθγ αἱ εἶπο Βι[δο Εᾷτ ἀῑθ 
Ἠθελίφτοτ]είζαπς, πο 8ἱ6 ἀπτοὮ εἴπ 
τ1οημ{αγ]1]εηθΒ Ὀτίαι] πο] αυ [ε6ι 4ετ 



το 98. ΙΛΙΑΔΟΣ Ὁ, 

μεῖζον ἐπαιτήσειας, ἄφαρ κέ τοι αὐτίκα δοῦναι 

βουλοίµην ἢ σοέ γε, διοτρεφές, ἥματα πάντα 

κ ο πεσέειν καὶ δαίµοσιν εἶναι ἀλιτρός.ά 596 

ἦ δα καὶ ἴἵππον ἄγων μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς 

ἐν χείρεσσι τίθει Μενελάου τοῖο δὲ δυμὸς 

(άνθη. ὡς εἴ τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση 
Ληίου ἀλδήσκοντος. ὕτε φρίσσουσιν ἄρουραι' 

ὡς ἄρα σοί, Ἰενέλαε, μετὰ φρεσὶ θυμὸς άνθη. 600 

χαό µιν φώνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
2 / 

..4ντίλοχε. νῦν μέν τοι ἐγὼν ὑποείξομαι αὐτὺς 
χωόμενος. ἐπεὶ οὔ τι παρήορος οὐδ' ἀεσίφρων 

ἦσθα πάρος" 

Ἠῆεκραρε ἆε5 Ἐτεῖεες Ίμπι απί- 
ετ]ορί βεῖη πᾶτᾶε. [Απμανρ.]. 

698. ἐπαιτεῖν ηιτ Ἠϊαν. --- ἄφαρ, 
εοξοτῦ, ομπο Βεείππεη, Ζα Ρ 417, 
1πα Απίησθ 4ες Νασμεαίσος, πὶο 
ποςἩ 9 409, πεἈτί Ζα βουλοίμην, 
ΆΌθς αὐτίκα 2 δοῦναι. 

ὅ94. σοί ἆπτο]λ γέ Ὀείοπί ἵπ Ὑ6γ- 
Ἐππάαπς της ἀ4ετ ετπεπίεηπ Απτεᾶθ 
ἀτᾶοκί ἆῑο ηο]ο Ασλίαπσ ἆθθ Απίι- 
1068ΟΒ γοχ ἀεπι Απησετεάείεη απε: Ζα 
2 ΔΙ12. Ι 298Ι. 

696. ἐκ θυμοῦ πεσέειν 46Ιπθεπι 
ἨἩειζεη επί ξτεπιάεῦ Ζα Ἠετ- 
4εῃ: τρ]. 4 562 ἀπὸ θυμοῦ μᾶλ- 
Ίον ἐμοὶ ἔσεαι απᾶᾷ ἆαδ ἀαεσεπίει] 
ἐνθύμιος ν 421. -- δαίµοσιν, Ώαϊὶν 
4εχ ΒεϊειΠραησ: ἵπ ἀεπ Απρευ ἆθν 
ἀδίίοτ, νβ]. ὃ 807. -- ἁλιτρός, 
ἀπτοα ἆεη Μειπειὰ. 

696. Ἀψεῖίεν Ηεπιϊκαε] --- 641. 
69Τ. ἐν χείρεσσι τίθει ᾱ. 1. ἄρει- 

ραῦ: Ζα 4 441. [Απμαπα.] 
698. ὡς εὖ εἰσεπί]ςεὮ γῖο σθ- 

ϱα{74{, ομπε Ὑδτραπα, νε]οἈθΒ απο 
πίσλέ Ζα ἐέρση αἲβ Ἰάνθη ετσῦη2ῦ 
πγθτάεη Καππ. ΝαοἩ ἆεπι Ἠ/οτ]αιιῦ 
βασῦ ἆετ Ὠ]οπίετ: Μεπε]αος᾽ Ἠεια 
πιπχάθ ετ[οαί, πίο ροεείζ΄ Ταα 
τΊηρς Δπ ΆΑΗτΕ6Ππ, πεηπ ἆας5 Ῥααί- 
{ε]ά σοἀεΙπί; νιἈπτεπὰ οὔεπῦαχ σε- 
εαρύ νεχάεη 5ο]]: πο ΑΠΤΕΠ γοπα 
Ταα. εταυ]οκῦ νετάεη. Ὠίο Βύε]]α 
16 ομπο Ζψεῖ[ε] νετάοτρεπ ἤρει- 
α[ετῖ. --- στάχυς απᾷ ἀλδήσκω ην 
Ἠ1εγ, 

νῦν αὖτε νόον νίκησε νεοίη. 
δεύτερον αὖτ᾽ ἀλέασθαι ἀμείνονας ἠπεροπεύειν. 606 

699. φρίσσουσιν Βἴ8ΙΥΘΗ ᾱ. 1, ἀῑσλξ. 
ὈεάεεΚέ εἶπά τοη απιροτρετίομθείεη. 
ΑΗΤΕΗ. 

601. ποοσησθε, ΏηβΟὮ ἆεχτ ΑΡο- 
εὔτορπε 600 ὕνειραπσ Ἰη ἀἱο ἀτιίίε 
Ῥετεοη: τα Π 586. 

609. νῦν μέν ᾱ. Ἱ. ἄν ἅα πχ 
8ο οσο -- ὑποείξομαι 
πι]δ Ρατέῖς, χωόμενος πᾶς] Απα]οβῖθ 
46 γετρα ἆθβ Αππὂτεηϐ. -- αὖὐ- 
τός πιθΙΠπαχβθ1ζΒ, ἵπι εσεηβαίσ 
2α ἆεπι Ετριείει ἆθβ ΑπΙΙΟΕΠΟΡ 
απς {εῖεη Ῥᾷσκεη απέ ας Ἠοί» σα 
γοχζ]εμπίεη 691. 

608. παρήῄορος εἰσεπί]οα νο 
Ῥίετάο ἆαπερεπ µρσεκορρε]ί, ἴπα 
ερεηςαίζ Ζζα ἀεπ [886 απ ἆά8 ος 
σεβολΙττίεη Ἀοβεθῦ, ὙΝΟΤΑΠΘ εἰςὮ 
4εχ Βεστιᾷ ἀεξ βεππαπκεπάεη, [π- 
φείει, Εἰαβετμαξίοα επνΙοκε]ῶ: 
ναι. Τ'108 ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρέ- 
νες Περέθονται, 1οΙεπ{Γετήῖᾳ. --- 
ἀεσίφρων, Ύ. 1895 ἵπι εσεηεαῖσ 
Ζπ ἔμπεδος, απΏθάαο]{. 

604. νόον χίκήσε νεοίη αἶπο α]- 
Ἡοτιετεπάα αρτιομππὔτ]]ειπα Ἰθι- 
4ης: νόον Βεεοππθπ]οαῖί, νεοίη 
ης Ἠθ6υ, ὀασεπάατί, ο Ἠτίσο 
46ς δασεπά. 

606. δεύτερον εἶπ σψε]{ζες Μα] 
ᾱ. 1. ἵη Ζακαπβῦ Αβθγπάείοη βἆγοει- 
βαΙναπι, --- ἀλέασθαι ταῖς Πηβπ]θῖν, 
ψγθ ποςἩ 840 παπά ἕ 400. -- ὤμεί- 
νονας 6ἶἵπ ϱεπετίβοπετ Β]αγα], πῖν: 
ΕΙΠΘ6Π ὈθΒΒΘΓΘΗ, 



29. ΙΛΙΑΔΟΣ Ὁ, πἹ 

/ οὐ γάρ κέν µε τάχ ἄλλος ἀνὴρ παφρέπεισεν ᾽άχαιῶν' 

ἀλλὰ σὺ γὰρ δὴ πολλὰ πάθες καὶ πολλὰ µόγησας 
σός τε πατὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀδελφεὺς εἴνεκ ἐμεῖο᾽ 

τῷ τοι Λισσομένω ἐπιπείσομαι, ἠδὲ καὶ ἵππον 
δώσω ἐμήν περ ἐοῦσαν. ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε, 610 

ὡς ἐμὸς οὔ ποτε θυμὺς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής."' 

ἦ δα καὶ ᾽Αντιλόχοιο Νοήμονι δῶκεν ἑταίρῳ 
ἵππον ἄγειν' ὁ δ᾽ ἔπειτα Λέβηθ᾽ ἕλε παμφανόωντα. 

ἸΜηριόνης ὃδ᾽ ἀνάειρε δύω χρυσοΐο τάλαντα 

τέτρατος. ὡς ἔλασεν. πέµπτον δ) ὑπελείπετ ἄεθλον. 6156 

ἀμφίθετος φιάλη: τὴν Νέστορι δῶκεν ᾽4χιλλεὺς 

᾿Αργείων ἀν᾽ ἀγῶνα φέρων καὶ ἔειπε παραστάς' 

υτῆ νῦν. καὶ σοὶ τοῦτο, γέρον, κειµήλιον ἔστω, 
.ν 2 2,2 Δ 

ΠΙατρόκλοιο τάφου μνῆμ᾽ ἔμμεναι' οὐ γὰρ ἔτ αὐτὸν 

ὕψῃ ἐν ᾽Αργείοισι. δίδωµι δέ τοι τόδ ἄεθλον 050 

αὔτως' οὐ γὰρ πύξ γε µαχήσεαι, οὐδὲ παλαίσεις, 
οὐδέ τ᾽ ἀκοντιστὺν ἐσδύσεαι, οὐδὲ πόδεσσιν 
θεύσεαι' ἤδη γὰρ χαλεπὺν κατὰ γῆρας ἐπείγει.' 

606. οὐ πηξ τάχα πΙοΠί, 95ο- 
Ῥα]ά, 6 Ἰᾶξίο Ἰάηπσετον ἵρευ- 
χοάσησ Ῥεάττ{. 

ϱ07. ει. Ι 492. γάρ 18 Ἰαιεί 
οἴπει ἄας Ἐο]σεπάε νοτρετεϊθεπάεπ 
Εταπάἁ εἶπ, απ{σεποπητιεη ἀἆπτοἨ τῷ 
ἄαταπι 609: σα Η 928. 

608. ἀδελφεός ΤἩταβδγπιεἆςς. 
610. δώσω ν1]] ἄραετ]α8βθῃ. --- 

ἵνα Ὠϊ8 οἵδε -- 4 809. 
611. θυμός Ῥὶβ ἀπηνής -- Ο 94. 

ὑπερφίαλος ἄας τθυἈ{ο Μα[5 ἄρετ- 
βοητεϊθεπά, Ἠϊετ: ἆει ὑτοῖσῖσ αα{ 
βοἴπεπι Ἠθο]μέ Ὀεείε]ί, 

612. ἸΝοήμονι: τα Ε 618. 
615. ὁ δέ Μεπεῖαοβ. -- Λέβηθ᾽ 

ἔλε παµφανόωντα;-- τ 386: ἄεπ 
ἀτιίζεη Ῥτοαις: 261 Ε. 

Ὑ. 614--662. ΑΟΠΙΙΙ1 εοπεπκ{ 
ἆεπ ἀρτϊισρ]ειρεπάεπ {ἠπείεη 
Ῥτειςβ ΝοαρδίοΥ, πο]σο]ποαχ 1π βε]- 
πθι Ώαπετοᾶςε ει Τπαίαοπ βεἶ- 
ηθτ Ἰαρεπά σε επ]χκῇ. 

616. τέτρατος αἱς ει ν]ετίε, 
νιοπηξ επς Ζα τετρἰπάεη ὡς ἔλασεν, 
νρ]. ττθ; ὡς π1θ ἀᾱ. Ἱ. Ίπι Ἡ ετΠᾶ]{- 
πὶς ἆασα π]ε, τα 4 689. 

616, ἀμφίθετος φιάᾖη: 2τ0. [ΑπΠ.] 

61Τ. Αργείων ἄν) ἀγῶνα ἀπτο] 
ἀἱε Καπιρίπετεαπιπι]πησ Ἠίῃπ, Απ 
ἄεη Ῥ]αΐπ, πο ἸἈθδίοτ απίεγ ἆθπ 
Ζα5οἩαπθγη β8{8. 

618. τῇ απ5δ τα-θι νοπ ΊΝ. τα, 
φἹο ἵστη απβ ἴσταθι, εἰσεπί]ςε]: 
βίγθοκε ἆῑδ Ἠαπᾶά απςδ, ἆπ ΠΙπΙτη. 
-- καί απο] 7α σοί. -- πειµήλιον 
ἔστω -- ὃ 600. 

619. ἔμμεναι 1η, 4εβ Ζπεοεκα. --- 
αὐτόν 1πη 5ο]ῇαί, ἵπι οσεπεαῖ 
Ζα μνῆμα. 

691. αὔτως 80 ΟἨπΠ6 ποϊὔθΓθΒ, 
αποἩ ομπο ἀαῑδ απ απ ἆεπ Ἰείί- 
ΚἈπιρίεη {α6ῖ] π]πηπιβί,. --- Ψοη ἄθπ 
Ἠ]ετ απ{[σεζΏβ]ίεπ Καπιρίατύεη εχ- 
{ο]σέ ἄειτ Εαπείκαπαιρ{ ΠεγπβοἩ 655Η:, 
4ετ Ἠιπσκατιρέ τοι Β., ἆετ Τ,αα 
Τ40 Π., ἀει Βρεεγπιτί 884 Π. ἨΠίε- 
ϱεἱῦ6ν Καπιρίατίον {ἤμτὸ ἄαππ Νεβίοτ 
084-658 αἱ νοη Ίμπι Πῆμεν εἶεσ- 
τθῖοἩ Ῥδβίαπάεη απ; ν6]. αποἩ ἀῑθ 
Ἀλπ]ιοια Ζπβαπιπηεπβίε]πης 3. 108. 

602. ἀποντιστύς πα Ἠϊ6χ, ἐσδύ- 
σεαι πηιχ Ἰϊ6χ, ἆοεῖἈ υρ]. µάχην 
παταδύµεναι Ι’ 241. 

698. χαλεπόν ὮὉ]ς ἐπείγει: τα 
6ϐ 108, νσΙ. ω 990. 



τδ 

ὧς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει᾽ 
/ 

καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 

256. ΙΛΙΑΔΟΣ ο, 

ὁ δὲ δέξατο χαίρων. 

625. 

ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, τέκος. κατὰ μοῖραν ἔειπες' 

οὐ γὰρ ἔτ ἔμπεδα γυῖα, φίλος, πόδες. οὐδ) ἔτι χεῖρες 

ὤμων ἀμφοτέρωθεν ἐπαϊΐσσονται ἐλαφραί. 
20.2 Έ ς / / / 2/ 2, 

εἴθ ὡς ἡβώοιμι βίη τέ µοι ἔμπεδος εἴη. 

ὡς ὁὑπότε κρείοντ᾽ ᾽4μαρυγκέα Δάπτον ᾿Επειοὶ 650’ 

Βουπρασίω. παῖδες δὲ Δέσαν σης. ἄεθλα: 
3! 2 / ὧ ἔνθ οὔ τίς µοι ὁμοῖος ἀνὴρ 2 ο 3 

γένετ᾽., οὔτ᾽ ἄρ) Ἠπειῶν 

οὔτ᾽ αὐτῶν Πυλίων οὔτ᾽ 4ἰτωλῶν μεγαθύμων. 

πὺξ μὲν ἐνίκησα Κλυτομήδεα Ἠνοπος υἱόν, 
2 ὠ 4γκαῖον δὲ πάλη Πλευρώνιον. ὃς µοι ἀνέστη" 

Ἴφικλον δὲ πόδεσσι παρέδραμον ἐσθλὺν ἐόντα, 
δουρὶ ὃδ) ὑπειρέβαλον Φυλῆά τε καὶ Πολύδωρον. 
οἴοισίν μ᾿ ἵπποισι παρήλασαν ᾽άκτορίωνε. 
[πλήθει πρόσθε βαλόντες. ἀγασσάμενοι περὶ νίκης. 

624 - 
ο 190. 

626. -- σ 170, νρ]. Κ 169. 4 286. 
627. Ἐτείεε Ηεπιϊεί]οῦ -- Ν 519. 

ἔμπεδα 5ο, ἐστί. Νας ει απ 
πύόδες Ῥεσιππεπάεη Ἐγρεχερεξο τοπ 
γυῖα εο]]{ε πΙΒΏ 419 εἰη{αοεΏε ΑΡΡο- 
ΕΙΡΙΟΠ πόδες καὶ Ἰχεῖρες ὕπερθεν 
ετγγατίθη: ἆα αὖονχ {ῆγ χεῖρες ἄει 
αἸ]σεπιεῖπε ΒερτΙβ ᾳἆετ απρφεεομν/Ἀο]- 
{επ Κταβι ἀπτοἈ ἆεπ ἀετ Ιεϊοπίεη 
156Πεπ Βεπθραπᾳ ερε2]αΠς]ετί Ίγει- 
4εη 9οΙ1, 5ο τὰ Ἠ]ει ἀετ ΥοΥΒεν: 
σεμεπᾶε Ἡαπρίσεάαπκα πηξ οὐδ᾽ 
ἔτι Βπ{σθ6ΠπΟΠΊΙΙΠΘΠ απᾶ χεῖρες ετμᾶ]ί 
5εῖπ 6ἶρηες Ῥτάδικαί. 

628. ὤμων 7ὰ ἐπαΐσσονται, ἆῑδ 
Μεά. παν Πῖεν ππά ττὸ, ον ίΠβΘη 
εἴοῖὮ Απ ἀ4εῃπ Βε]α]έοση, πας ἆθπι 
ῬΥδάΙκαέίνεηπ ἐλαφραί. 

629 -- Η 151. ἕἔ 4698. 4 θτ0. 
Ώει ἸΜαπβοι ἐπ Ἱπ ἸΙορπα[βεπ 
(ιοσεπεαίζ τα ἀετ νοτπετρεπεπάεη 
Ῥτπάμπαπς εεῖπον Φος. 

050. ὡς ὁπότε: τα ἆ 819. -- 
᾽Αμαρυγχέα, εἴποιτ ἆἀ6: ἨΠετιβεμαγ 
4εχ Ἐγρεοτ ἵπ Ε]ε: Β 629. 

681. Βουπρασίω: Β 6156. --- βασι- 
ληος 7ᾳ παϊδες. 

639. Υρ]. Β ὅδα. 
695. αὐτῶν Πυλίων, ἀεπαιπ Ἀθβίος 

αηρολῦτίο, --- Αὐτωλῶν, ἀ4θεπ Ἐβρεετῃ 

4 446. Ἱ ποτ νεὶ. 505. εἰαπιπινεγπαπά{, σα Β 689, πηῖῦ µεγα- 
Φύμων πιο Ι δ49. 

0856. γκαῖον: 2απι Ναπαρη ἄ1θεβες 
Ἠιπρκᾶπιρίθις νο]. Τ11 ἀγκὰς δ᾽ 
ἀλλήλων Λλαβέτην. -- Πλευρώνιον: 
Β 688 Μ., αἷεο γειςοιΙεᾶεη γοπ ἆθπα 
Αγκαἀετ{ϊτείεη Απκαῖος Β 609. -- 
µοι ἀνέστη, πῖοθ θ6ΤΤ, π8εἩ ἆθῃι 
Απναξ σαπι ἸΓαεϊίκαπιρί αἱς ἄεσπετ 
6εσεη ταῖς] εἶοἩ ετποῦ. 

656. Ἴφικλον, νιε]]εῖολέ ἀθετεε]θε 
πηῖς ἄθπι Β τοῦ ετφᾶλπίεη σ]ειοῖι- 
παπιῖσαη Ε ἠγείεη ἆετ ΡΗ{ΠΙ6χ, ἆεβεθη 
Ρομπ Ῥοάστκες ἨεΙ[εό. ΤρΙήΚ]ος 
16 ἵπ ερᾶίετεηπ Ῥᾶσεη αἱ πγαπάειν- 
εομπε]]ετ 1άπίει νὶεὶ σεπαππ{. --- 
πόδεσσιν ᾱ. 1. πι Ἰα]ααε -- 
παρατρέχω παῖξ Αοςοι παχ Ἠ]ου. 

03τ. Φυλῆα Ὑαΐετ ἆος Μρρος: 
Β ο2τ{. 

6058. ᾽Ακτορίωνε: Ζα Β 621. 
089. πλήθει ἀατοὶ 1ητο Ζα11, 

ᾷᾳ βἷο σα ΖΥ6ἱ Ὑ ΤΘ πᾶ αἶοὮ 1η 
4ἱο εεοπᾶίο ἆες Ἰβασοεπ]επκοετς 
ἰαι]ίοπ, νο 641. ααιδ[ϊητῦ. 
πρόσθε βαλόντες, νρ]. ὅτο, ποζα 
ἵππους, απβ 6898 σα ἀθ]κθπι 1εί. --- 
ἀγασσάμενοι, νοπη]ξ Ἠϊεχ περὶ νίκης 
ἵπ Ῥτϊρηαηίες Κἴνσο γετραπάεῃ 1εί, 
γρ]. ἐπειγόμενοι περὶ νίκης 49ῦ: 
πηϊΙ[εσβπβίΙς (αα/πιθῖης Ὀἱβμεγίσ6η 
Ἐτ[ο]ρε) ῬδσΙ[οτί παπι 4επ Βῖερ. 



25. ΙΛΙΑΔΟΣ ὉἩ, το 

οὕνεκα δὴ τὰ μέγιστα παρ αὐτόθι Λείπετ᾽ ἄεθλα]. 
οἱ ὃδ᾽ ἄρ) ἔσαν δίδυμοι" 
ἔμπεδον ἠνιόχευ, ὁ ὃδ᾽ ἄρα µάσδτιγι κέλευεν. 
ὧς ποτ ἔον᾿ 
ἔργων τοιούτων΄ 

πείθεσθαι. τότε δ᾽ αὖτε µετέπρεπον ἠρώεσσιν. 
ἀλλ᾽ ἴθι καὶ σὺν ἑταῖρον ἀέθλοισι κτερέιξε. 
τοῦτο ὃδ᾽ ἐγὼ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ µοι ἦτορ. 
ὥς µευ ἀεὶ µέμνησαι ἐνηέος. οὐδέ σε λήθω 
τιμῆς. ἧς τέ μ᾿ ἔοικε τετιμῆσθαι μετ ᾽Αχαιοῖς. 
σοὶ δὲ δεοὶ τῶνδ' ἀντὶ χάριν µενοεικέα δοῖεν. 

640 

ὁ μὲν ἔμπεδον ἠνιόχευεν. 

νῦν αὖτε νεώτεροι ἀντιοώντων 

ἐμὲ δὲ χρὴ γήφαὶ λυγρῦ 
645 

650 

ὡς υ-ο ΠἨηλείδης δὲ πολὺν καθ) ὅμιλον ᾿ἀχαιῶν 
ὤχετ᾽., ἐπεὶ πάντ᾽ αἶνον ἐπέκλυε Νηλεῖΐδαο. 

αὐτὰρ ὃ πυγµαχίης ἀλεγεινῆς δῆκεν ἄεθλα" 

ἡμίονον ταλαεργὺν ἄγων κατέδησ᾽ ἐν ἀγῶνι 

640. τὰ µέγιστα ἀἱε {Εντ ἆεπ 
Ὑ/αρεπΚκαπιρί αἱς ἄεπ αησεεελθηρίου 
γοη 8]]εη Ὑγοξεκπαρέοἃ. --- παρ᾽ 
Ζα λείπετ’. - αὐτόθι ἀθφε]ρβή 
ᾱ. 1. ἐν ἀγῶνι να]. 2189. -- αεπιεϊηί 
166: πηεῖηπο Ἐτίοἷσα ταῖς ΜΙ[βσιπεί 
εοἸοπά Εἤτοπίείεη εἰς απο] ἆῑρ που] 
ἀθτίσεη στὂ[εζεπ Καπιρ[ρτεῖςο 4 ατοἩ 
τηΙοὮ Ζω τετ]ετεηπ. Ἐς 6ΙΓΘ6εη αΌατ 
4ἱο Ὀθιάει Ύεχεο 659 {. ἆἀπτοι 
1ητο Ὀπχκ]ατπεϊν παπά ἆατο]λ ἄῑε Ὅτ- 
σεξομΙοκ]οπ]κεΙς ἀεβ Απβάτασκα ἆεῃπ 
στὂ([αίθη Απβίιοίς ππᾶ αἶπα παξ ἸΓαῄτ- 
εεποϊπ]ομκεΙς αἷξς οἶπ ερᾶίοτετ Ζα- 
εαἱζ σα τογψεσ{εῃ. 

641. ἄρα πᾶπι]1οἩ. 
643. Ζπ ἀετ Εραπα]ερεῖς ἔμπεδον 

ἡφιόχευε: τα Β 618. -- μµάστιγι 
πέλευεν -- ϐ 826. 

6485. ὡς ρτᾶάϊκαξιν σα ἔον: τα 
4 πθ». 

646. πείθεσθαι: Ζα 48. Ζνεῖίθς 
Ἠσαπι]κ[ῖο]Ὦ -- ΕΒ στο. 

646. ἆλΙ᾽ ἴθι καί, ψὶίε σ 111, 
σεμ᾽ παπά, πᾶμτεπᾶ ϱοπεύ Ζπεῖ 
ἀετατίσε Ἰπιρεταίθιτο αξγηἀείίβο] 
Ζα εἴεπεη Ῥῆδρεη;: απἆετα ϐὸ 896. 
-- κτερέῖζε ἆἄθειτ Ιπιρετ. Ῥτᾶς. τοῦ 
46 Ἐοτίεεύσαησ ἆετ 8εποηπ Ὀδεροππθ- 
πεη Ἠαπά]απησ: {απτο {Γοτῦ ταῖῦ 
Ὑγοαυικᾶπαρίεα ἆἀεπι Ἐτεαπάο ἀθ 
Ἰεἰαῖεν Έλτεη 2 εγπεῖδεη. 

048. ὡς πε, πτερτὔησ]]οα αἱς 
Απετπέ, -- ἐνηέος: ἀπτεῃ ἀϊθεθη 

Ζα-αΐα Ζα µεύ Ῥείοπί Νθβίος, ἀαί[ς 
ἀντ γοη ΑοΠί]] πι 1ΠΠ16Υ Ῥοπίθ- 
6επεῦ Αππιεγκεαπι]κθῖί αεἰηθγβθίῖς 
εἶπο ΊἨπι {τειηᾶ]ίοπε (θβίπππηρ 
επίβρτεσ]ε: ἀ6γ 16] πιθιπετβθ]{ς ᾱἷχ 
{γοαπᾶ]οὮ σεβΙηηῦ Ῥίη. --- οὖὐδέ σε 
1ήδω -- 4 561. Κ.9Τ9, Ἠΐει αἱβ 
ηδσαᾖίγευ Ῥατα]]ο]ίσιας σα αὐεὶ 
µέμνησαι ἵηπ ἆθεπι ΦΙΠΠ6: παπά πῖομί 
γειφ]ββθβῦ ἆᾳπ πιεῖπετ. 

649. τιµῆς εἶπ ἀαεπείν ἆει Βε- 
Ζεηπησ 7α λήθω, πολ] απίετ Ἐίπ- 
ψχκαπς 4ετ Κοπκίταλέίοα τοη Λαν- 
θάνεσθαι ταῖς «οῃπ. -- ἧς τε 6ἶπ 
γετεϊησε]ίετ ἄαποεζϊν. Ῥτευϊ Ὀεῖ 
τιμᾶσθαι, ψοξᾶν πχ ἄξιος πας επ. 
εἶπθ Απαιοσίε ρ]εὈί. --- τετιμῆσθαι 
σεπὔταΙσί Ζα βθἱηῃ. 

650. τῶνδ” Ῥ]αν.: ἀῑο 40ο απᾶ 
ἀἱο ἁλπιϊέ οιφίθεοπο Ἐν. 

661. πολὺν καθ” ὕμιλον ἁχ.: 
νσ]. 617 Αργείων ὦν᾽ ἀγῶνα. 

662. παάντ᾽ αἶνον ἀῑο ρϱ8πζθ 
1οῦ- οἷει Ώαπκτεάς, ναι. τοῦ. 
ξ 508. -- πάντ εολεϊπί ρερασί, 
πγθῖ] Νθαίοτε Ἠεάς ἀπατοῖ 1Ἠτε 1ἄπσα 
ποΏ] Αολβί]]ς Ὀπσοάπ]ἁ Ὠδίίε εχ- 
χθϱ6η Κθηππθηι. -- ἐπέκλυε παν 
Ἠ]ετ ππᾷ ε 150. 

Υ. 659-- 699. ΕααβίΚαπιρ{ σπ]- 
8οἩΏςη Βραῖος παπά ΕΤΤ4ΙΟΒ. 
[Απμαηρ.] 

064, ταλαεργόν ατα {κ κτά Εεῖς, 



80 93, ΙΑΙΑΔΟΣ Ἡ, . 

ἑξετέ ἀδμήτην, ἥ τ) ἀλγίστη δαμάσασθαι᾿ 056 

τῷ δ᾽ ἄρα νικηθέντι τίθει δέπας ἀμφικύπελλον. 
στῆ δ᾽ ὀρθὺς καὶ μῦθον ἐν ᾽άργείοισιν ἔειπεν" 
..άτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἐυκνήμιδες ᾽άχαιού, 

΄ 

ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύοµεν, ὥ περ ἀρίστω. 

πὺξ μάλ᾽ ἀνασχομένω πεπΛληγέµεν. ὦ δέ κ᾿ Απόλλων «60 

δώη καμµονίην. γνώωσι δὲ πάντες ᾽ἄχαιοί, 

ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κλισίηνδε νεέσθω᾽ 

αὐτὰρ ὁ νικηθεὶς δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον." 
ὡς ἔφατ᾽, ὤρνυτο ὃδ) αὐτύ ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τε 

εἰδὼς πυγµαχίης. υἱὸς Πανοπῆος Ἐπειός' 665 

ἄφατο δ᾽ ἡμιόνου ταλαεργοῦ φώνησέν τε" 
άσσον ἴτω. ὃς τις δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον' 

ἡμίονον ὃδ) οὔ φημί τιν ἀξέμεν ἄλλον ᾿4χαιῶν 

πυγμῇ νικήσαντ’, ἐπεὶ εὔχομαι εἶναι ἄριστος. 

ἦ οὐχ ἅλις, ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι: οὐδ᾽ ἄρα πως ἦν τ0 

- ἐν ἀγῶνι απ ἄθπι Καπιρί- 
Ῥ]αΐπο. -- ΒΡ8[5 ἆετ ΕαπεϊκαπιρΕ 
Ἱπ Κοίησπι Ὀδβοπάθτη ΑΠΑΕΠεη είωπᾶ, 
πεϊσεηπ ἀῑο Εᾷν ἀεηεε]ρεπ ππβροφείἁ- 
ἴθπ Ῥτοϊβο παπηεπ{]ΙοἩ ἴπι Υδγσ]εῖοὮ 
σα ἆθῃπ Γῆχ ἀῑο Ἠαπσκάπαρίεν το» Β. 
ῬοβίΙπαπηίοηπ, γοη ἄθπεηπ ἆετ θτείε 
ἄεπ οτι τοη 2πῦ], ἆθτ 2πεϊίο 
ἄθπ τοη νετ Οεβεπ Ἠα[ίθ. Απο 
{πεῦεπ ἵπ α]]εη απάεταη Ἡ/ εὐκἈπωρέεπ 
παν Ἐὔταίεη απαἲ, παν Ἠΐ6χ ηεβρεη 
6Ιπαπῃ «οἼεμετ οἵπ Μαηπ τοη πη{ετρθ- 
οτάπείθιβ{ε]]απσπά Υγα1 αἱ8ΡΙ6Ρ6Υ. 

6656. Ἐτείερ ΗειϊεῦΙοἩ --- 266. 
666. τῷ ἀαά5 Ὠεπιοπδααίν τον 

επι Ῥατιορ: ΤΙ 1986. Ἅᾖ3Ὀπεῖῖεβ 
ἨεπαϊβΙεἩ -ᾱ ν ὄτ. ο 120. 

65η -- .οτΙ. 
658 -- 21Το. 
60569 --- 802. τῶνδε Ἠϊπποαιβοπᾶ 

αα{ ἀἷε ααθρεβείσίεπ Ῥτοαίβο, 
660. μάλ᾽ ἀνασχομένω ἰϊολ]λί]ςσ 

απς5πο]αοπᾶ, οαἰσεπί]οΙι αἴο] οἵ- 
ἈοῦεἨ Ἠαβρεπά. --- πεπληγέµεν, Ιπ8, 
Άοτ, Ἡ, ομπε ΟΕ]εκί: Ἠιεῦοα Ζα 
{ήἨχθη. --- Απόλλων, ἆθιτ αο]ρεί 
α]5 Βοζνήηρετ ἆθβ ρεπα]Ίσεη Εαπεί- 
κάπαρίετς Έλοτρας σο[α]ετί παν ππὰ 
Ὀυεγπατπρῦ αἷς 1ά6απ]ος Ὑοτρι]ά ἆατ 
πι Ἀηπ]ΙσΏαεη {αροπᾶ ρα]ῖ. 

661. Ἐτείορ Ηαπιϊροὴ -- Χ 20π, 

Ζπεῖίες -- | 688. γνώωσι δέ, αἴπ 
ραταζακὔίδομετ Εο]ρθβαίζ: 5ο ἁα[ς 
α]ε Αολμᾶετ 11η αἱ5 Ῥίερεχ ΕΙ ΚΕΏΠΘΗ. 

069. ἈΝαοἩ ἀεπι ὦ ἀεξ Ἠγροϊπεί]- 
βο]οη Ψογάεγβαίσθς [αμ] ας Ώε- 
πιοπβίταξῖν ὁ πι Νασμβαΐσο. 

668. οἴσεται Επί. ει Ζαεασε. 
664. Ἐπτείες Ἡεπιαβαςοἡ -- 488, 

Ἄπεῖίες -- 1Ι’ 161. 2956. ι ὄ08. 
666. εἰδώς οἴπε εὖ: σα Ε 608. 

--- Ἐπειός: ἆἅα[ς ἀαιαπίονγ ἆαετ Ἐτ- 
Ῥαπςχ ἀθξ Ἠὄ]πεγτπεη Ἠοβεθς σεπιεϊηῖ 
ϱθῖ, 186, 4α Ἰεάςο Απάεπίαηςρ ἀατ- 
ἄθογ ΓοΠ]6, απᾶ Ὀθβοπάςτς πθρεπ 
0τ0 ἔ, πΙοΏί ΑΠΖΙΠΘΗΠΙΕΠ. 

666. ὤψατο ]εσῖο 5οἶπο Ἡαπά 
ααξ ἆθεπ Μαπ]θβε], σαπι Ζεῖοπει 
ἀα[5 ος ἴμπ Ὀοταῖίβ ας 5οἵη Ἐῄροι- 
ἔαππι αηΠ8ε}Θ. 

6069. πυγµή παν Ἠ]6Υ. 
010. ᾖ οὐχ ἅλις ὅττι --- Ε 849. --- 

μάχης ἐπιδεύομαι, Τα Ν 810. Ρ145. 
ο 886. εν Κατ; απσεἀθαί{είθ (ς6- 
4απ]κο 1866: Ὀϊη 1ο, πΙομί ἀαάπτον, 
4αί[ς 16] ἴπι ἸΓαβοπΚκαπαρΕ πεηῖρες 
Ιαἱφζο, βο]οηπ σεπασ πι Νασολμίθι], 
ἀα[8 πιπη παῖσ αποἩ ἆθη Ύοχζαᾳ, ἀεπ 
ἰο] Ἀαθα, παθῖπο [ωοτ]οροπ]α]ξ πα 
Ἠπαβκαπιρ{ο βἰτοῖδίσ πιαοµεπ σ]]ὸ 
-- οὐδ᾽ ἄρα πως ἦν -- Π 60 οπῖ- 
εοἩι]άϊσέ ἀάξ µώχης ἐπιδεύομαι. 

ο 
-. 



ο. ΤΑΙαλκος ο 8] 

ἐν πάντεσσ᾽ ἔργοισι δαήµονα φῶτα γενέσθαι. 
ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται 
ἀντικρὺς χρόα τε ῥήξω σύν τ) ὀστέ) ἀράξω΄ 
κήδεμόνες δέ οἱ ἐνθάδ᾽ ἀολλέες αὖθι µενόντων, | 
οἵ κέ µιν ἐξοίσουσιν ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαµέντα." 616 

ὡς ἔφαθ', οἳ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

Εὐρύαλος δέ οἳ οἷος ἀνίστατο. ἰδόθεος φώς, 

ΜΜηκιστῆος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος, 

ὕς ποτε Θήβασδ᾽ ἦλθε δεδουπότος Οἰδιπόδαο 

ἐς τάφον᾿ ἔνθα δὲ πάντας ἐνίκα Καδμεῖωνας. 680 

τὸν μὲν Τυδεῖδης δουρικλυτὺὸς ἀμφεπονεῖτο 

Φαρσύνων ἔπεσιν, μέγα δ᾽ αὐτῷ βούλετο νίκην. 
ζῶμα δέ οὗ πρῶτον παρακάμβαλεν, αὐτὰρ ἔπειτα 
δῶκεν ἐμάντας ἐυτμήτους βοὺς ἀγραύλοιο. 

τὼ δὲ ζωσαμένω βήτην ἐ9 µέόσον ἀγῶνα, 686 
....) 

ἄντα ὃδ᾽ ἀνασχομένω χερσὶ στιβαρῇσιν ἅω ἄμφω 
ο 

σύν ὁ 

671. Ζαπι εάαπκεη νσ. ὤ 890. 
ΝΤ29. ἔργοισι, πῖο ὃ 246, Εαετίϊς- 
Κθϊίθη; δαήµονα ταῖς ἐν παχ Ἠῖας, 
βοπβῦ ταῖς ἄρθη. 

6τ5. Ζα 410. 
618. ἀντικρύς σαΏ{ παπα δα, -- 

χρθόα ἵπι θσεηβαία πια ὁὀστέα ἀἱθ 
ππθΙοΏετεη ΒΠεἰδομῖσεη Τεῖ]ο 468 Πμεῖ- 
ϱθςῬ, πο π 145. -- σύν τ᾽ ὁστε 
ἀράξω, πο ΛΜ 8984. ε 496. µ 419. 

674. πηδεµόνες πο 168, ἀῑε Τιοῖς- 
ἠαβεπάεη, ἀ1ε Απσοηὑτίσοη, 
ἐνθάδ᾽ ππά αὖθι Ἰΐοι παχ Βέε]]ο, 
πῖθ ε 208, νρ]. ϐ 907 αὐτοῦ ἔνθα. 

6715. οἵ πε παῖς Ιπα. Εαῦ. πι Βίππθ 
οἵπθς Εἰπαεαίσοε: νρ. Κ 289. -- 
ἐξοίσουσιν αἱ ΤοῦῬυ Ὀοαρβαθίθυ, 
πε ὸ Τ8θ. 

616. Υρ]. τα Η 95. 
6771. Εὐρύαλος: Β 666. 220. --- 

οἳ πιῦ ἀνίστατο: Ζα 685. 
618 - Ε 506. 
619. ὃς Ῥομϊειῦ βἱο] αιαξ Μηκι- 

στῆος, --- δεδουπότος Οἷδ. επ. 
89Ώβο]. 8ἱ8Β σεηπαπετο Βεβύπιππης 
465 αἱ]σοπιείπθη ποτέ, νγοπι ΤοᾶςῬ 
1π ἀετ Φοπ]ασμε: εν Ὠϊομίει ποεῖ[8 
318ο πἰοΏίς νοη 4ετ Βἰεπάαπςσ παπά 
ΕΙαολό ἆθς Ὀαάΐρας. 9 

6080. ἐς τάφον τα ἠΛθε, 
11. 4. 

Ζζατ 

Ἠοππθτς Τ1188. 

ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἔαιχθεν᾽ 

Γ6Ἰἱο]θη[θίθτ. -- πάντας ἐνίκα Κ.: 
ναι. 4 589. Ε 807. 

681. σι. 4 9588. τὸν μέν, Ἑπ- 
ΥΥ8ΙΟ5. -- Τυδείδης: Ὠϊοπιοάθε σγατ 
46γ Επάαπι ἆθ; Αἀταβίος (Ε 419), 
πε]οιθιχ βεἰπθγβείθα αἱς Βγαάει ἆθς 
Μεϊςιούεα» ἆθ; Οµείπι ἀες Εαγα]οΒ 
πατ. -- ἀμφεπονεῖτο, πῖαε, Ζεἱσέ 
6085 Ε, 

689. θαρσύνων ἔπεσιν νο]. 4 288. 
-- βούλετο νίκην: τα Η 91. 

60885. ζώμα ἆαετ Θο[μ ασ, ἆθτ απι 
4ιθ ὙΓείοπεπ σερᾶτίου πινᾶο. -- 
παρακάµβαλεν παν Πε ππᾶ 191, 
Ἠ]6ς Ἰεσΐ6 αηΠ. 

6084. δῶπεν ταὶςο]ζθ. --- ἱμάντας 
ἨΙθπιθῃ, πε]ολπο {θῖ]ς ἆθπ Βεμ]ασ 
ἆθγ Ερςέ ηΟΟΝ τετβίᾶτκθεμ, Εοῖ]ς 
Ώθετ ἀἴθεε]θο σεσοπ Ψεγπαπάαπσοπ 
βομύΐσεηπ βο]]ζεπ. ΜΙΟ ἀΐεσεη γαΓ- 
4εηπ Ῥεϊάε Ηᾶπάο ἵπ ἆθτ Ατὸ ππι- 
πηπάεη, ἆαία ἀῑε Ἐϊπσει {ταιρερθν 
παπά βἷοι Ζατ Εααςί Ὀα]]εη ΚοπΏῦεη. 
-- βοὸς ἀγραύλοιο -- 180. Κ 1556. 
Ῥ οί. 

68ο ----- πΤι0. 
686 Ε. ἄντα Αιρ 1η Απςθ. -- 

χερσὶ στιβ. 7α ἀνασχομένω: πα Χ 54 
παπά Ὁ 660. -- ἅμ ἄμφω σύν ῥ᾽ 
ἔπεσον -- Η 92ὔ6 8. ῥά πας ἆθπι 
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852 98. ΙΛΙΑΔΟΣ Ὁ. 

δεινὸς δὲ χρόμαδος γενύων γένετ’, ἔρρεε δ᾽ ἱδρὼς 
πάντοθεν ἐκ µελέων. ἐπὶ δ᾽ ὤρνυτο δῖος Ἐπειός. 
κόψε δὲ παπτήναντα παρήιον' οὐδ ἄρ᾽ ἔτι δὴν 690 

ἑστήκειν' αὐτοῦ γὰρ ὑπήριπε φαίδιµα γυῖα. 

ὡς ὃ᾽ θ) ὑπὸ φρικὺὸς Βορέω ἀναπάλλεται ἰχθὺς 
Θίν᾽ ἐν φυκιόεντι. μέλαν δέ ἓ κῦὔμα κάλυψεν. 
ὡς πληγεὶς ἀνέπαλτο. ἀτὰρ µεγάθυμος ᾿Επειὸς 
χερσὶ Λαβὼν ὤρθωσε' φίλοι ὃδ) ἀμφέσταν ἑταῖροι, 
οἵ µιν ἄγον δι ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν 

αἷμα παχὺ πτύοντα. κάρη βάλλονθ) ἑτέρωσε' 
κὰδ ὃ᾽ ἄλλο φρονέοντα μετὰ σφίσιν εἶσαν ἄγοντες. 

αὐτοὶ ὃδ᾽ οἰχόμενοι κόμισαν δέπας ἀμφικύπελλον. 

Ῥατόιοιρ: Κτ. Οι. 69, 9, ὃ. --- χεῖρες 
ἔμιχθεν: νρΙ. Ο 5610. Πτει 160 ἆαδ 
Αἰἰτιραί βαρεῖαι {Ἡν ἀῑο Ἰαοπί ἀθς 
Ῥε]μ]ασος Ῥεβοπάετε Ῥεσειεμπεπά. 

688. δεινός Αἰτίῦαῦ 2α χρόµαδος 
(ααχ Πε) Κπίτεσβεπ, ἀπτοι Ζα- 
εαπιπιθηΏεί[κεη ἆει Ζᾶ]ππο Ιπίο]σο 
4ει σονα]ρει Απετεησριηρ Ὠεῖτα 
Καπιρίθ. --- γένετο Ρτᾶαϊκαῦ: ετΏοἳὮ 
5{ο] πας αἳὉ]. επ. γενύων νοπ 
ἆθπ ΚΙππῦΌβοκεηπ Ἠετ: σα 4 49. 

689. Ετείες Ἠοπιϊείιοῦ -- Π 110. 
ἐπέ 6εσεη Επχγα]ος. -- ὤρνυτο εἩ 
τθρκ{θ βἶοἩ ϱΡ]Ο{π]ο]ι ΘΠΙΡΟΓ. 

690. παπτήναντα Ῥατί. Αον., ἀθν 
ερᾶποπά 4επ Β]ϊο]ς απί ἆαπ ἄοσπος 
ποη{θίθ, ππι 1Ἠπι απ ππσοεάςεο]κζετ 
Φί6]]ο εἴπεη Βομ]ασ Ζα νοτβείσεη. --- 
οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δήν --- Ζ 1899 παπά «οπεῦ. 

691. ἑστήκειν ἘΠΙγ8ΙΟΒ. --- αὐτοῦ 
απξ ἆ4ετ Ρίε]]ο. -- ὑπήριπε ππτ 
Ἠϊπεν, Κποκίεη απίθη θἶπ. -- 
φαίδιµα γυῖα, πο 7 2τ απᾷ βοηβί, 
Ἠϊθυ, νθ Τ2θ ἀῑο Κπῖοοθ. 

692. εν Υευσ]αῖο]ῖ ΕἠἨτί ποςῃ 
εἴηπια] Ζα ἄαπι Μοπιεπί Ζατῆσ]ς, νο 
Επιγα]ος ἆ4επ Ῥεμ]ασ οιγπα]ίοη Ἰαί, 
Ἰπέο]σο ἆθβεεη ος Ζαπᾶσμεί 6ΠΙΡΟΓ- 
βεἨπα]]6, απι ἆαππ βο[οτο Ζατᾶς]- 
ΖΑΊπ]κ6η. -- ὥς ὃ᾽ ὅτε πο θἵη- 
ης]. --- ὑπὸ φρικὸς Βορέω, 7π 
Η 68, Ῥαὶ 6ἴποπι; τοπ Β0Υ688 εἷ- 
τθρίεη Αι{βοΠβπθτη ἆεγ Μεειθε- 
οὈειχβᾶσμε: ὑπὸ νοη ἆεν Ῥεσ]εϊίει- 
46π οθι πηνΙγκοπάθη Ὀτεασμθ. --- 
ἀναπάλλεται 6ΠΙΡΟΤΒΕΊΠΕΙΙ{, νρ]. 
Φ 1296. 

698. φυκιόεντι παν Ἠϊ6ι, ἆοσλἈ 
Ι τ φῦκος. -- µέλαν Ὀϊς κώλυψεν 
-- ε 9ὔ8, ἆἀεντ ΑονὈ. Ἠϊετ σᾳτ Ἐθ- 
28ἵεπππησ 4εΒβ Μοπιεπίαπεη: βοζοτέ 
ταοτλᾶ]]ο 1ππ, σα Ο 626. ΎΥ 168. 

694. ἀνέπαλτο: νρ]. 6 85. 

696. Λαβῶν ὤρθωσε πα 1Ἠπ 
ααξ απᾶ ς{θ]]ζο 1ππ απ{τοσλτ, 
8ο ἀαΐξ εν πῖομί Ζα Βοάεηῃ βαπ]ς. --- 
φίλοι Ὠϊς ἑταῖροι -- Σ 288. 

697. αἷμα παχύ νο]. { 18 αὐλὸς 
παχὺς αἵματος. --- Ώ8β θἰπιρίεα πτύω 
ηπχ ἨΙ6Υ. --- κάρη βάΛλονθ᾽ ἑτέρωσε 
πο Θ 806. 

698. κάδ τα εἶσαν. --- ἄλλο φρο- 
νέοντα πατ Ἠΐ6γ αππᾶά κ δΤ4, αΏθν 
Ἠ]εχ Ὀδψτα[βζ]οβ. -- μετὰ σφίσιν 
1π 1ηπτεντ ΜΙτίε, σα εἶσαν. --- 
Ὀστισεπς Κοπιπαί ἀ1θβθτ Απεσαπσ ᾳθς 
Ἐαπρίκαπιρίες εεἡτ ἄδρατγαβεποπά. 
Ώα ἆαεν Ὠϊολπίετ ἆθεπ Ἐρείος Ζπαχ 
αἷς αἴπεη στοίδεηπ απᾶ εἴατκεην παπά 
4ε5 Ῥαακίκαπιρίες Καπάϊῖσεν, αὖΌθί 
Ζη5]6ἴοἩ αἷς εἴπειπ Μαπη απίθιρθ- 
οτἀπείετ Ῥίθ6]]απσ απά τοµθτ ππᾶ 
Ῥτα]ογίκοπεπ θβε]]επ σοζεϊολπεῖ, 
ἀἱθεεπι αὖΌετ ἆθπ Βοµπ οἴπος Ἠος]ι- 
σε[εἰθτίοη Καπιρίερίδ]βίεροτς αἲι8 
θἀ]θπι ἀθδοπ]ασαί απᾶ πα πεη Ὑευ- 
παπάίεν 465 Πἱοπιεάεβ αἱ ἄ6ρπεν 
σεσεπϊρετσεείε]]6 Παΐ, κο 11/50 ἀῑεξα 
Άπ]ασο, νὶθ ἀῑθ ροοίδελμο θγοσμ1ρ- 
Καῖῦ νιε]πιενν ἆθπ επἰφερεησεεείζ- 
ἴεη Απβραησ 6ΥΨΑΙΕΠ. Ἐῑπο Ατὶὸ 
Μοβμνίετπηπσ {[τ ἆοπ πτ]κΙο]θη 
«οπαῖποπ . 60 Ε, σεβρεη σα 5ο1]εῃ. 



29. ΙΔΙΑΔΟΣ Ὁ, ο] 

Πηλεΐδης δ᾽ αἶψ᾽ ἄλλα κατὰ τρίτα θῆκεν ἄεθλα, τοο 
δεικνύμενος «4αναοῖσι, παλαισμοσύνης ἀλεγεινῆς., 

τῷ μὲν νικήσαντι µέγαν τρίποδ᾽ ἐμπυριβήτην. 
τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ἐνὶ σφίσι τῖον ᾿4χαιοί 
ἀνδρὶ δὲ νικηθέντι γυναῖκ) ἐς µέσσον ἔθηκεν. 
πολλὰ δ᾽ ἐπίσότατο ἔργα. τίον δέ ἓ τεδσαράβοιον. τοῦ 

στῆ ὃ᾽ ὀρθὺς καὶ μῦθδον ἐν ᾽Αργείοιδιν ἔειπεν' 
ὔρνυσθ). οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθον." 
ὡς ἔφατ᾽. ὥρτο δ᾽ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος αἴας. 

ἂν δ᾽ Ὀδυσεὺς πολύμητις ἀνίστατο. κέρδεα εἰδώς. 

ζωσαμένω ὃ) ἄρα τώ γε βάτην ἐς µέσσον ἀγῶνα. τιο 
ἀγκὰς δ᾽ ἀλλήλων Λαβέτην χερσὶ στιβαρ]σιν 

ὡς ὕτ᾽ ἀμείβοντες. τούς τε κλυτὺς ἤραρε τέκτων. 

δώματος ὑψηλοῖο., βίας ἀνέμων ἀλεείνων. 

Υ. τοῦ---19. Βϊιπσκαπιρῇ σπ]- 
εεπεη Αἶαβ παπά 0Οἀἆγρεοις. 

τοο. Ὑσ]. Τ40. αἶψ᾽ ἵπ 4αεν Τμ6βίς 
465 σπεϊίεη Είδες παν Πο παπά 
Τ40. --- κατά σα θῆκεν. -- τρίτα 
ρτᾶο ικα δαν. 

Τ01. δεικνύμενος, πε Μεᾶα. Ἱη 
4ετ Βεάεπίαπρ ἀε5 ΑΚ. Ζεΐσεη 
ΏΠΣ Ἠ1Ετ. --- παΛλαισμ. ἀλεγεινῆς -- 
3 126. 

Τ09. τῷ μὲν νικήσαντι Υβ]. ΙΓ 158. 
--- ἐμπυριβήτης ηαχ Ἠ1εχ, Ίπῃ Ε εις 
εἐθ]οπά ᾱ. 1, Ῥθεταπιέ ἄδον Έειθν 
σθβε]]6 σα νψετάεῃ. 

τ08. δυωδεκάβοιος, Ὑἱθ τεσσα- 
ρώβοιος τοῦ, παχ π16χ: σα ἀἴθδεπι 
Ἠετίο τσι. 886. -- ἐνὶ σφίσι τὶῖον 
βοπᾶἈυσίεηπ απΐίεχ β81οἩ πας] πἩπ- 
σαάμτεπι Ὀτίαι ομπε ϱεπαπετα 
Ῥτήίαπς, πο 8ἱ6 Ὀ6ῖ εἴπεπι Καπί- 
οἆει Ταπβομσεβομᾶ{ίο απρεβζε]]έ 
πετάθι πψᾶτάο. [Αππαπρ.] 

το. νικηθέντι: ἀαθ Ρατῦ. Αογ., 
πγὶθ νικήσαντι 109, βὐθῃῦ ἴπι ΒΙππθ 
εἶπες Ἐπό. εχαοίΙ, 4α ἀαδ Ηαιμί- 
τετραΏ “βαΐῦσίο ααβδ᾽ αιΓ ἀῑο Ζι- 
Χπ{ς νεῖαῦ, 

τοδ. τίον, Ὑυεομρθ]πά πιῖῦ τὶον 
τ08. --- τεσσαράβοιον, ἴπι Ψδχσ]εῖοῖ 
πας ἄεω γοῦ Παετίε ῆν Βιτγκ]εἷα 
α 481 ϱ6εζαἩ]ύεη ἐεικοσάβοια εἶπ 
απία]]οπά σειΊησεγ Ῥτδίβ, ἀει 516] 
ποπ] 4αταας οτκ]ατί, ἀαἷς Τλοτέον 
σαν Ζαἱὲ ἆθς Εγίθάθης δἶποῃ Ἡσο]θιι 
Έτεις {ᾷτ Ἐπχγε]εῖα 74Π16η πιπ[βία, 

νιῶπτεπᾶ ἀῑε ἄτιεεπεηπ ΖαΥ Ζαις ἆαβ 
Κτίεσεβ γειπιπ{]1ο] πιε]τ εἴαησεπθ 
Ἠαίζεπ, ας εἷε εγπᾶἨμτεη ἸΚοηπίθη, 
4απετ ἆετ Βνεῖίβ ἆετεε]ρεη ἀἆαπια]β 
νὶε]ὶ πϊεάτίσεν πγαχ, 

τοτ -- Τὅ6δ. 88Ι: Πἱ6γ πειρίσε- 
σθον, πνυαεῖ] πα Ζπ6Ι Κάπιρίοι απῖ- 
Γχοΐοπ, ἀοτό πειρήσεσθε. 

Τ08 -- 811. Βεαοπίο ἆἀἱε ἆθπ 
Ῥεϊάεη Κἄπιρίετη σεσεὔεπειπ Αἰτί- 
Ῥπ{ο, 

τοῦ. Ἐπθίες ΗεπιΙβήομ -- Τὸδ. 
29608. ἄν -- ἆνά: ἰτοῖς ἀει Ὑοςχ- 
απβζε]]αηςσ ἀ46γ Ριλροείδίου, 4ἱ6 σθ- 
πυΟΏη]Ιο 1π Αο]οπεη Ἐλ]ιοη ἆαβ 
Ὑετραπι πῦ γεν, {ο]ασῦ Πεν 
ἀνίστατο: Ἀμη]ίοιο ΕἨ]Ιθ σα Β τοῦ. 
-- κέρδεα εἰδῶς, να]. 852, ναβ 6Υ 
Ἠ16υ Ῥεπῶμτί Υ. τοῦ ἔ, 

τ1ι0 -- δε. 
Τ11. ἀλλήλων επ. ρανῖ. 

6ἶπεβ Αοοιβα{νοβ]εἰκΐς. 
τ12. ὡς ὅτ᾽ π]θ εἶππια], ομπθ 

4 α[8 εἶη Ύγετραπι Ζα θιρᾶισοα 194, 
πὶο ὡς εὖ ομπο Ψετραπι. --- ἀμεί- 
βοντες πιν ἨΠΙ6χ, ὮΏΒΟἨΠΡΡΑΥΤΕΠ, 
πγεΊοηθ σθσεη οἴπαπάθτ ϱετ]ου{εί 
απ 1π επαπάεν πτε][επά εἴνγα, 4ἱε 
Ῥϊσιχ εἶπερ 4 Ὀϊ]άεῃ. Ὠϊθβει σ]εῖ- 
66η ἀῑο Ὀειάςη Ἠϊπρκἄπιρίου, πας]ι- 
ἆθπα βἷθ βἰοῖ σθ[α[δῦ ππὰά Βναεί υπά 
ΚΟΡέ {εεί σεᾳεπ εἰπαπάετ ᾳεβῖετηπιῦ 
παβρεΏ, υἈμτεπά ἀἷε Β6ίηθ αβ 6ἶπ- 
ΒΠάΘΓ ᾿σοερτεῖαῦ β1πά. 

718 -- Π 9195. δώµατος ὑψ. πα 
ϱἳ 

ωλήή 
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τετρίγει δ) 
2 αν / ον .ω 
ἄρα νῶτα Ώρασειάων ἀπὸ χειρῶν 

ἑλκόμενα δτερεῶς' κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρώς, τιδ 
πυκναὶ δὲ σµώδιγγες ἀνὰ πλευράς τε καὶ ων 
αἵματι φοινικόεσσαι ὀψεδραμον: οἳ δὲ μάλ᾽ αἰεὶ 

νίκης ἱέσθην τρίποδος πέρι ποιητοῖο. 
2; 32 

ουτ Ὀδυσεὺς δύνατο σφῆλαι οὔδει τε πελάσσαι, 
οὔτ᾽ 4ἴας δύνατο, κρατερὴ δ᾽ ἔχεν ἲς Ὀδυσῆος. τ20 
ἀλλ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἀνίαζον ἐυκνήμιδες ᾽ἄχαιοί, 
δὴ τότε µιν προσέειπε μέγας Τελαμώνιος «ἀἴας' 
διογενὲς 4αερτιάδη. πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
ἤ μ᾿ ἀνάειρ ἢ ἐγὼ σέ" 

ὧς εἰπὼν ἀνάειρε" 
τὰ ὃ᾽ αὖ 4ιὶ πάντα µελήσει.' 

δόλου ὃδ᾽ οὐ Λήθετ Ὀδυσσεύς' τοῦ 

κόψ᾽ ὄπιθεν κώληπα τυχών. ὑπέλυσε δὲ γυῖα' 

κὰδ ὃδ᾽ ἔπεσ ἐξοπίσω' 

κάππεσε᾿ 

ἐπὶ δὲ στήθεσσιν Ὀδυσσεὺς 
λαοὶ δ᾽ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε. 

δεύτερος αὖτ᾽ ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς, 

ἀμείβοντες, πᾶλτεπᾶ β. α. ἀλεεί- 
νων 7ᾳ ἤραρε Εελὂτί, 

τ14. Αβρασειάων ἀπὸ χειρῶν, 7 
4 558, οηδέ ὕρετα]] 1π Ίοκα]ετ 
Βοάσαύιπᾳ, Ἠϊθγ 1π Καπβα]ετη ΒΙΠΠ6 
Ζα τετρίγει, Κπαοκίθη, 85δοᾷα[8 
τηαπ ὑπό ουγασίοι βο]]έθ. 

τ10. ἑλκόμενα ετκ]ᾶτεπαθ Απε- 
Εὔύμταηρ Ζα Ώρασειώάων ἀπὸ χειρῶν. 
-- κατά Οἱ ἱδρῶς -- 4 811. 

Τ16. πυµναί ριβαικαίῖν, 
ηθθεη δἰπαπάςτ, παἩ]τοαίσῃμ. 

Τ17. φοινῖκόεσσαι ταῖς Ἀψηϊσθαῖς, 
ζα Κ 1988. -- ἀνέδραμον υδ]. Β 3261 
ἐξυπανέστη. -- μάλ αὐεί, πε Ν 
ὅδτ: αοίας ἆεν Ὀ]αίίσειπ Ῥομπ]θ- 
Ίεη ἀαολμίο Ἰαῖπεγ αποἩ ηΠἩχ ΘΙΠΕΗ 
ΑπρεπΏ]ο]ὶς ἆαταπ ἆεηπ Θες ἆἀετα 
ἄθσπετ Ζα Ἀρετ]αββεῃ, 

Τ18. νίκης [έσθην: νβΙ. 511. Τ6Τ. 
-- πέρι ᾱ. 1. ἴπι Καπιρί απι. 

πιο. σφῆλαι πα Ἠϊες ππά ϱ 464. 
ποῦ. ἔχεν Ἠϊ1ο]ί δἶαπά. -- ἴς 

πὶομς Ὀπιεομτοῖραπς, βοπάθτη ἆθ 
Μαςκο]κταξῦ, 

τοι. Ἐτείορ Ἠοεπιϊβίίομ -- ὃ 4900. 
ἀνίαζον πησοθἀτπ]άϊᾳρ πατθη, πει] 
4ει Καπιρέ σα ἸθῖπθΘΥ Επήκο]οίάπης 
Καπι. Ὠ]ο Ὀπρεάι]ά Ἀπ[βοτίο 816] 
ν;οἩ] ἵπ Ζαταίθη. 

ἀιο]ς 

τ2α. ἤ μ᾿ ἀνάειρ᾽: ἄετ Ηαιρίίου 
ταἉξ ααξ ἆθπι γοιραπι ὠἀνάειρ᾽, πο- 
πηί ΑΙά5 ἵπι ἄεσεπεαίζ Ζα ἆθτ Ὦ]8- 
Ἀετίπεη Καπιρβπεῖθε (αὐτοστα δίη) 
οἵη πθπθ Ὑείαμτοεη τοτβοβ]ᾶρί, 
ἀἆαπει 1εῖ πα ογείεηπ (Πεᾶε ἆαβ 
Ῥτοποπιεη μ ππρεβοπῦ τπᾶά ογβί 
πι Ζποῖνεη ἢ ἐγὼ σέ ἀει ἄερεπ- 
ϱαΐζ ἆατ Ῥοετεοπεηπ ἀπτοπσε[άμτή: 
Ἀμπ]1ο] Θ 653-654, ὦ 226. 1 5605. 
-- τὰ δ᾽ αὐ Ὀϊβ µελήσει νσ]. Ρ 515, 
4αδ απάετθ Ἁϊππγ{θάθτατη, ἀας 
ποϊίοτο ἆᾱ. 1. 4ετ Ενίο]ς. 

τοδ. ἀνώειρε, πε 159, Ἱπιρετξ. 
ἄε εοπαίιν. 

τοθ. κόφ᾽ πό ἀθτ Ἐϊ186, πβοΠ- 
ἀθπι 6 1π ἀῑο Ἠδπο σο]ιοῦθπι να. 
Αφιιάείονι επρἠἰοαέζυιιπι. --- κώληψ 
η ἨΙθ6χ. --- τυχών, τα Ε 38, 5ἷθ 
ετταϊομοπᾶ, ἐτο[εοπά. -- ὑπέλυσε 
δὲ γυῖα «-- Ο 58ι. Π δ4Ι. 

τοτ. ἔπεσ᾽ ΛἴΙα8. -- ἐξοπίσω ἆ. Ἱ. 
ααξ απ Ἠήοκο. 

το8-- 881. θηεῦντό τε θάμβησάν 
τε νρ]. ὃ 9665 θηεῖτο -- ΔΦαύίμαζε 
δὲ θυμῶ, Ἠϊετ Ἰπιρεγξ, αππᾶ Αογ.: 
βολαιιῦθη ϐ8 ππᾷ Β{8απ86η ϱΥ- 
στ1{{ αἷα, Ἀθθχγ ἆθπ ππεγιαγοῖοπ 
ΔΊβΡΩΠΡ, ἂα[ς ἆοτ τ]θβίσθ Αἷῑ85 τον 
Οάγεβεις Ζα Ἐα]ῑο σευτασμί αχ. 
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κίνήσεν ὃδ᾽ ἄρα τυτθὸν ἀπὸ χθονός, οὐδέ τ᾽ ἄειρεν, 190 

ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν' ἐπὶ δὲ χθονὶ κάππεσον ἄμφω 
πλησίοι ἀλλήλοισι, µιάνθησαν δὲ κονίῃ. 
καΐ νύ κε τὸ τρίτον αὖτις ἀναΐξαντε πάλαιον, 

εἰ μὴ ᾽άχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ κατέρυκεν᾿ 
μαήκετ᾽ ἐρείδεσθον μηδὲ τρίβεσθε κακοῖσιν' τὸῦ 

νίκη ὃ᾽ ἀμφοτέροισιν' ἀέθλια ὃδ᾽ ἴσ᾽ ἀνελόντες 
ἔρχεσθ᾽., ὄφρα καὶ ἄλλοι ἀεθλεύωσιν ᾽ἄχαιοί.' 

ὡς ἔφαθ᾽. οἳ δ᾽ ἄρα τοῦ µάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο, 
καί ῥ ἀπομορξαμένω κονίην δύσαντο χιτῶνας. 

Πηλεΐδης ὃ) αἶψ᾽ ἄλλα τίθει ταχυτῆτος ἄεθλα. τ40 
ἀργύρεον κρητῆρα τετυγμένον' ἓξ δ᾽ ἄρα µέτρα 
χάνδανεν. αὐτὰρ κάλλει ἐνίκα πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν 

πολλόν. ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσκησαν. 

Φοίνικες ὃδ᾽ ἄγον ἄνδρες ἐπ᾽ ἠεροειδέα πόντον, 
στῆσαν ὃ᾽ ἐν Λιμένεσσι, Θόαντι δὲ δῶρον ἔδωκαν' Τ4δ 

τ90. κίνησεν ππὰ οὐδέ τ᾽ ἄειρεν: 
νβ]. 4 656 4., Ιεἰσύετες: Ἰοῦ ἔτεί 
απ{. 

τδι. ἐν τα γνάμψεν πιῖ γόνυ: 
οορ «επ Κπίς Ἠϊποείπη 4, 1. βΌε]]ζ 
Ίηπι εἵη Βεΐηπ, 

Τ85. Ετείε» ΗΠεπιβί]οὮ -- β 149. 
Τ8δ. ἐπάλαιον παῖῦ κέ Ἱπαρετί, αἱ 

Ίχτεα]ε ἆἀε; Ψετσαηρεπηεῖξ: εἶθ 
ν/ὔτάεη ἄεπ Βἰπσκαπαρ{ {οτρεεεῖσε 
Ἠαρεη: ζα Η 218. 

τ8δᾷ -- 491. 
πὸδ. ἐρείδεσθον βἐεπιπιΐζ εποῖι 

βερεπ δαἰπαπάετ, Ὠεζείομπεπάετ 
Απβάτισ]ς ταῖξ Βεζαςσ απ{ ἀῑε 712 Π. 
Ὀεεομτίερεπε βΒίε]Ιαπσ ἆει Ἠίπσ- 
ΚἈπαρίεν εὐοίέ ἀθ α]]σοπιεῖπεη Αιδ- 
ἀταοχκς 'ΚκἈπιρ{εη”. --- μηδὲ τρίβεσθε 
κποποῖσιν ππὰ ετεολδρ{ί 6απς} 
πϊςολς πδΙιίετ ἆπτοὮ τετάεχς- 
Ί1ομαε ΒοπᾶάϊΙστησ. 

π8θ6. ἀέθλια δ᾽ ἴσ᾽ ἀνελόντες νρ]. 
828: Ῥεϊάε 5ο1]επ ἀεη δσλείεη Ρτεῖς 
(109) ετπα]ίεπ, 5ο ἀα[5 ΑοΠΙ]] ποςῃ 
εἴπεη ΖΥγείζεη ἆεπι απΠβσεςείσίεη 8η 
Ἠγετί σ]εἴοπεα Πτο][αί[5 απ Ῥύ6]]ο ἆθτ 
Ὀχ]ανίη ερεπάεί οὔετ Ζα ἀἶθβθι 8ο 
τιε] Ζα]εσί, ἀα[ς εἷο ἆθεπι Ἠετί ἆεε 
Ὀτοϊίαίξες σ]εἰοἩ]κοπιποί. 

188 - Η 5τ9 αππᾷ εοπεῖ. 
τ89. Ἐτείθς Ηοαπαϊε{]οἩ: τρ]. σ200, 

Υ, τα0-- τοῦ. Ὑεἰθ]ααξ ἀςθβ 
κ]εῖπεη Αἴαλςδ, Οἀγρεθεαις παπά 
ΑπΙΙΙος1Ώ 98. 

Τ40. Ὑρ]. του. [Αππαπρ.] 
Τ42. κάλλει ἐνίκα πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν: 

τρ]. Ω ὄ8δ πάντας γὰρ ἐπ᾽ ἀνθρά- 
πους ἐκέκαστο ὄλβω. 

Τ48. Σϊδόνες, πατ Ἠϊθι, αοπ8ῦ 
Σιδόνιοι: ἀἱθβε πγετάθη Ὠ6ι Ἠοπιετ 
αἰς ἀῑεδ Υετετίσετ ἆετ Κπηδίπετ]κο 
σεπαπηῖ, ἀῑθ ΡΠδπ]σῖεχ αἱ8 ἀῑο Ῥεε- 
{αμτετ, πε]ο]θ Ίεπθ ἵπ ἆεηπ ἨΗαπᾶς] 
Ὀτίηπσεη, --- πολυδαίδαλος βοπβῦ ΏΥ 
γοη Καπείπετκεη. -- Ὠίο Βίε]]α 
2ε1σῦ, ἀαβ ἀἱε βιάοπίθοπε Καπεί- 
Ιπὰπβίτιο αἱβ ἀῑο Πετγοττασθπάρίε 
4ει Ζεϊς σα]. 

Τ44. ἐπ᾽ ἠεροειδέα πόντον, 5οη8ύ 
ἵη ἀ4εγ 0ἀγεβεε; ἵπ ἀετ Πας Βαᾶεί 
βἴοἩ ἠεροειδής παχ ποςἩ Ἐ Ττθ. 

Τ4ὔ. στῆσαν οἈπε νέας, πο τ 188, 
]εσίθοηῃ 8π, πᾶβο ἆθπι Ἱπιρετί. 
ὤγον ἆετ αὈβολ]είεεπᾶο Αον. --- ἐν 
λιμένεσσι, ἄεπι Ἠαίεπ γοη Ίμεπιποε, 
πο Τμοας Κδπὶσ πατ: Ἡ 250. Ὀεγ 
Ῥ]ατα] νοη εἴπεπι Ηαίΐεη παῖῖ Βεζασ 
απξ ἀῑο ἀεπεε]θ6η Ῥι]άεπάεη Βαοῇ- 
ἔθη. --- δῶρον, ποῖ] Εᾶτ ἀῑο Ἐτ- 
ἸααΏηῖς ἀοτί ἨΗαπάαει ἰταίροη σι 
ἀϊτίεν. 
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υἷος δὲ Πριάμοιο 4υκάονος ὦνον ἔδωκεν 
/ νά 3 ) 2 / 

Πατρόκλω ἤρωι Ιησονίδης ᾿Εύνηος. 
Δ 2 ον οἱ καὶ τὸν ᾽άχιλλεὺς δῆκεν ἀέθλιον οὗ ἑτάροιο. 

[κό 2 / λ Γη /{ ὕς τις ἐλαφρότατος ποσσὶ κραιπνοῖσι πέλοιτο" 

δευτέρω αὖ βοῦν Βῆκε µέγαν καὶ πίονα δημῶ, 
ἡμιτάλαντον δὲ χρυσοῦ Λοισθήι ἔθηκεν. 

στῆ ὃ᾽ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν ᾽άργείοισιν ἔειπεν' 
»ὄρνυσθ”. οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε." 
Έ 2/ ν 2 ω 2 ὡς ἔφατ᾽. ὤρνυτο δ᾽ αὐτύκ Ὀιλῆος ταχὺς 4ἴας, 

᾽Αντίλοχος' 
στὰν δὲ µεταστοιχί" 

α Ας ]ρωρὶ ΄ / / - τοῖσι ὃδ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος 

ἔκφερ᾽ Ὀιλιάδης. ἐπὶ ὃδ᾽ ὤρνυτο δῖος Ὀδυσσεὺς 

τὂθ 

ν ὃ) Ὀδυσεὺς πολύμητις. ἔπειτα δὲ Ἰεέστορος υἱὸς τᾶδ 

ὁ γὰρ αὖτε νέους ποσὶ πάντας ἐνύκα. 

σήµηνε δὲ τέρματ᾽ ᾽Αχιλλεύς. 
ὦκα ὃδ᾽ ἔπειτα 

τ6υ 
” /12 ς ο / μ ε] / 
ἄγχι µάλ᾽, ὥς ὅτε τίς τε γυναικὸς ἐυζώνοιο 

Τ46. Ζταχ ΒαςΠε νσΙ. ὦ 54 Β. 
τ4π. Ἐτείθε ἨσεπιεβοὮ -- 161. 

Ῥ 159Τ. Τ06. Πατρόκλω: βᾳείαησεπ 
πατ Ίιγκαοπ τοπ Αολί], αὖετ ῬΡα- 
ἐχοῖ]οᾷ Ἠαίίθ ποἩ] ἆειπ Ὑοτκμαί 
ἄθεεε]θεηπ Ὀθβοτσί. -- Ἰησονίδης 
Ἐύνηος -- Ἡ 468, ἆετ Ἐπκεὶ ἆἀθ5 
μοα8, ἀἆθβεεπ Τουλέον ΗγΡΒΙΡΥΙα 
ἄθπι Ίθεοι γοτπιῶμ]ξ παν: Ἡ 469. 

Τ48. καὶ τόν απςο]λ ἀ1θβθῃ: 
ΑΕΠΙ] ερατίο απο] ἀἱεξες Κορίῦατα 
ΚΙείποᾶ (749) π]οΒί, ἄα ϱ5 σα]ί ἆοπ 
Ἐπτεππά τι εἩτεη: νο]. ϱ 256 -- 
ἀέθλιον οὗ ἑτάροιο Κανσ Εἄτ: Καπιρίέ- 
Ῥτ6ιβ Ὀαδι ἆθπ {Ετ ἄεπ α{αΠτίοῃ 
σεταπρία]ίεζεπ ὙγεκΏπιρ{εη. 

Τ49. ὅς τις --- πέλοιτο: 4ετ Ἐε]α- 
Ώτεαίσ νοτίτῦ εἴπεη Ώαΐν σα θῆκεν. 

Τ560. πίονα δημῶ, πθ ησςἩ ι 464. 
τόορ. τοῦ -- το0θ. Τ07. 880. 88Ι. 
Τῦ4β -- 458. 
Τ6ῦ. Ἠτείεν Ηειη]αῖοα -- τθθ. 

ΤΙ’ 268. ἄν 8ο. ώρτο: σα Τ09. 
Τῦθ6. αὖτε ἨϊπψἹράθτατα: πο 

Οάγεβεας ππᾶ Αίας ππίος ἆθπ Ἀ]{ο- 
ΥθΏ, ΑΟ 26ϊομπείο δίοι ΑπΙΟΕΠΟΒ 
ΒΘ6ΙΠΘΥΡΘΙ{8Φ απίθγ ἆθπ {ὔπσθτθη 
Ἀπ8: Ζζα 4 404. -- ποσὶ πάντας 
ἐνίκα: να]. Υ 410. 

Τὅτ -- 958. Αποζ Ἠῖατ ἰτδίεπ ἀἱθ 
Τά αΐοχ, νο Ὀεῖπι Ἰαβεηγεπηπθη ἀῑθ 
«.θδραππο, ἵπ σ]είοπθν ΤΗπῖο πΘῦΏΘη 
εΙπαΠάοτ. 

τόθ -- 89 19Ι. νύσσης ἆἀαι 
ΦοἨταπκε, ἀἴθ ἆεπ Δπδσαπσς- 
ραπξκύ απά πας Ἐντειεῃαπσ ἆἀθ8 
σοείεεκίθη ΖΙ6]θς πθᾶεν ἆθεπ Ἐπά- 
Ραπέ Γήτ ἄρπ Ὑγεί]ααξ ΤῬ{]άεία. 
-- τέτατο πιτ σθβραπηῖ, σε- 
αἰτοοξκῦ ἆᾱ. 1. 1Ἠτ σθεἰτθοοΚίοι Τιαιξ 
σῖησ τοι «ετ ΒοΒγιηΚΘ απς: νε]. 9τδ. 

το. ἔκφερ᾽: σα 9Τ6. -- ἐπὶ δ᾽ 
ὤρνυτο, ππῖε 689, αΌεχ Ἠῖθτ: πα οι - 
εἰὔττιίς. 
Τ60 8. ὡς ὅτε πο εἶππια]. --- 

τίς τε, πὶε ϐ 998. Ρ 61 ἴπα γαι- 
αἰοῖομ. - στήθεός ἐστι 5ο. ἄγχι. --- 
πανών ἄετ Βε]παξί: αἱ]ε πηπσεταᾶεν 
Κοἰοπ{άάεπ εἰποτβθίίς ππά α]]ς σε- 
τθᾶεπ απἀοτοεχβεῖῦς απ ἄθπι αα[γεςΏί- 
εἰεπεπάαει Πεδία] ἵπατεη ἀπτοῖι 
Ὀομ]ησεπ οει Ιήΐσεηπ, µίτοι, 8Π 
ταπάε Ωπετεἰᾶθο, κανόνες, Ὀεξερεῖσί: 
Ῥοαΐπι Ίερεπ πναχᾶθο Ὀα]ά ἆθν εἶπο, 
Ῥα]ά ἆειτ απἆςτο ολα πας ἆετ 
οἴπεη Ἠππά πβεἩ τοτη, 85ο πΒο] 
ἄον Βτιδί ἆοτ ἸΓοὈονίη Ρεσορει 
(τανύειν), πνᾶλτεπά πηξ ἆθι απἆθτη 
46 ΕΙηκοβ]ασ[αάοηπ ἀπτοὮ ἆἱθ εο 
οπἰδίαπάοπε ΌὈβπαπς μάπα χο ησο- 
Ὀτας]ί (ἐξέλκειν) Νιτᾶς. --- εὖ µάλα 
τουλὲ [ῆσο]λίῖᾳ. -- ὃν τανύσσῃ 
ΘΏἨΠ 8ἱ96 1ἨἨ 8ηΠ 5ἱοἩ σθζορεἩ 
Ἰατ: ἀετεε]ρο Απδάναοις, πο νοπι 
ΒΡΒΠΠΕΠ ἆογ Ῥεμπο ἆθβ Ῥομοηβ, 
πιοὈαΙ ἆἴθεο ἵπ ἄἈππ]ίσομποι Ἰ/αῖδο 



285. ΙΛΙΑΔΟΣ ὉἩ, δτ 

στήθεός ἐστι κανών., ὃν τ᾽ εὖ µάλα χερσὶ τανύσσῃ 
πηνίον ἐξέλκουσα παρὲκ µίτον., ἀγχόθι δ᾽ ἴσχει 
στήθεος' ὡς Ὀδυσεὺς θέεν ἐγγύθεν., αὐτὰρ ὄπισθεν 
ἴχνια τύπτε πόδεσσι πάρος κόνιν ἀμφιχυθῆναι᾽ 

κὰδ ὃ᾽ ἄρα οἳ κεφαλῆς χέ ἀυτμένα δῖος Ὀδυσσεὺς 
2, ῤβα Ἕλν / 2 λ ἴαχον ὃδ᾽ ἐπὶ πάντες ΄4χαιοὶ αἰεὶ ῥίμφα δέων᾿ 

Τ65 

νίκης ἱεμένω, µάλα δὲ σπεύδοντι κέλευον. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόµον, αὐτώή Ὀδυσσεὺς 
εὔχετ᾽ ᾽4θηναίη γλαυκώπιδι ὃν κατὰ θυμόν' 
ΜκΛῦδι. θεά. ἀγαθδή µοι ἐπίρροθος ἐλδὲ ποδοῖιν." ττο 

ὧς ἔφατ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε Παλλὰς ᾽άθήνη, 
[γυῖα δ᾽ ἔθηκεν ἐλαφρά. πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.] 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλον ἐπαῖξασθαι ἄεθλον, 
ἔνδ᾽ 4ἴας μὲν ὕλισθε θέων --- βλάψεν γὰρ θήνη --- 

τῇ δα βοῶν κέχυτ᾽ ὄνθος ἀποκταμένων ἐριμύκων, ΤΤδ 
οὓς ἐπὶ Πατρόκλω πέφνεν πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς: 

σφθρεη ἀἱδ Βταβί 7α ἃαπησεζοσθη 
πγυτὰθ. --- πηνίον αἰσεπῦ]οα αἀῑθ 
Βρα]ε ἴπι Βομίβσοπθοηῃ, τππι πο]ο]ε 
ἀετ Εμπεομ]ασίαάεη σεππῖοκε]ί 18ΐ, 
ἆπππ ἆάβ ΒοπΙΕ[ίοπεη εε]Ὀαῦ. --- 
παρὲκ µίτον Δπ 4θπ Βομ]1ηροπ 
νοτρεΙ (απᾶά Ἠϊπαπε). -- ἴσχει ταῖῦ 
ἄεπι Ῥερτηξ ἆει Ώαιεν: πᾶλμτεπά 
ᾷ65 ἐξέλκειν. 

Τ64. ἴχνια τύπτε ἴταῖ 1Π ἀ1θ 
Έ α[β5ρπτθ6η ἆ46β Αἴδ. -- πάρος 
κόνιν ἀὀμφιχυθῆναι: ποςἩ εἩο ἆθι 
νου Αἰακ᾽ Ει[βἰγιξέεη β16] οατπεθεπάςα 
ΒζααὮ 8Ι6ἩΏ απι 1ἨΠ (Αἶα8) ετσοί8, 
1η εἴππῆ]]{6. 

Τθ65. κάδ παῖῦ κεφαλῆς ἄ ει ἄεη 
Κορί πεταῦ: Αίας γαχ ΚΙεῖποτ αἱς 
ΟἆγβεεαβΒ. -- ἀυτμένα παχ Ἠϊ6ς απᾶ 
Υ 289, πο 68 τοπ Ίθμεη ἆἀε8 
Ῥιαάθε βἴθἨῦ. -- ᾖΌπαπι (πΖεή 
ταοΙ. 980. 

Τ67. Ἐταίερ Πεπιηκβίοι: νΕ]. 9τ1. 
ἱεμένω Οἀγββειβ. -- μάλα τα σπεύ- 
δοντι. 

Τ68. ΥβΙ. σα 9Τδ. 
τ69. ὃν κατὰ Θυμόν, πο ε 444, 

ᾱ. 1. Ὀ6ί β1ο]Ἡ. 
ττθ. ἐπίρροθος παχ Ἠ]ες απᾶ «4 

990. --- ποδοῖιν η8ΟΆ µοι ἀθτ Ῥε- 
«οπάετο Τε]], πε Τ65 µε --- πόδας. 

ττι - Ε 191. 

πτο -- Ε 192. Ν6Ι. Ὀο6ι Τους 

ψπχᾶθ Ῥετεῖθ τοη ΑτιβίατοΏ τοι- 
νΓοΥ{ΘΏ, Ὑπθι] ἆῑορ Ἠϊθτ Ῥοπεϊομπεία 
Ἐὔτάεταπσ ἆθθ Οάγβεεαπς ἆπτοι 
Αἰπεπθ περεπ ἀἄθει ποϊνετεη Βεσίη- 
αὔῄσαπςσ ἀθεββε]θεη ἆπτοι Αἰαβ) Απθ 
σ]εΙῦεη π]Ιοπῦ Ῥθβίεπεη Ἱὔηπε. Ἱῃ 
4θτ ΤΠαῦ πατ π8βοἩ ἀθτ ΒομΙ]άεταησ 
Τ69 ΕΠ. Οἆγεβεεπβ ἆθπι Αἶ8 5ο ἀῑολέ 
αι{ ἆθη Ἠ'6ίβθη, ἀῑί5β πεηπη Αίπεπεα 
1ηπα ἀἱδ ἄεᾶςεν ΙαίοἩό πιαςἩ{θ, ϱτ 
βο{οτί ἀθεηφε]ρεπ ἄθρετ]ο]ενπ πιπ{5ίε, 
νγἈπτεπά Υ. ΤΤὸ οὔεηζδατ πεὶσῖ, ἀαίς 
ἵηπ ἄεπι Ψετηβ]ίπῖς Ῥεϊᾶετ Ζα αἴπ- 
απᾶθι Καϊπετ]εῖ Ψετάπάεταπσ εἴπ- 
δεϊτεύεη ππατ. 

Ττ8. ἆλΛ᾽ --- ἔμελλον 5Ώ Κ 9608, 
4 181. ὃ 514. -- ἐπαίξασθαι, ἀαξδ 
Μοαά. παχ Ἠϊες απᾶ 628, ἆθτ Τη6, 
Αοτ. σθσεη ἆθεπ σοπὄμπ]οπεηπ (δθ- 
Ῥταπο]λ πας] ἔμελλον εἰ ἆθβ 
ΙπΕ, Επί. 

ΤΤ4. 4ἴας μέν: ἆαβ θηῦερτεοπεπάθ 
σμεᾶ 19160 ΤΤ8 πηζ αὐτε. --- βιάψεν, 
να]. 182 μ᾿ ἔβλαψε --- πόδας. 

Ττδ. Τη παῖτετ Ἰεῖεο π]τᾶ πεῦεπ 
4ἱ6 σὂ({]ῖομο Ἠμπνήτκαπρ (ΤΤ4) Ἠ]ευ 
416 παὐϊτ]ομο Ὑεγαπ]αβειπα σα βεῖ- 
πθτα Ε311 σεδθε]]Ε. --- τῇ το]αΗγίςοἩ: 
στ 7 998. -- πέχυτο ΡΙα8αΡΕ. ἆθς 
Ζπείαπᾶοε: ]α5σ. 

ττθ. ἐπί, πὶο 214, τα Ἐλτεῃ. --- 
πέφνεν, πὶθ 166 Β. οσἉπ]ί 190. 



98 9). ΊΛΙΑΔΟΣ Ὁ. 

ἐν ὃδ᾽ ὄὕνθου βοέου πλῆτο στόµα τε ῥῖνάς τε. 

κρητῆρ) αὖτ᾽ ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς. 
ὡς ἦλθε φὸ άμενος᾿ ὁ δὲ βοῦν ἕλε φαίδιµος «ἴας. 
στῃ δὲ κέρας μετὰ χερσὶν ἔχων βοὺς ἀγραύλοιοι) 80 

ὕνθον ἀποπτύων .Ἔ μετὰ δ᾽ ος ἔειπεν' 

ὢ πόποι, ᾖ μ ἔβλαψε θεὰ πόδας, Ἡ τὸ πάρος περ 
/ ζλ 3 ὑ -- , το 3 / ές 

μήτηρ ὣς Ὀδυσῆι παρίσταται ων παρε, ἱ 
2 ἄ ὡς ἔφαθ). οἱ ἄρα πάντες ἐπ᾽ αὐτῶ ἡδὺ γέλασσαν. 

᾽αντίλοχος δ᾽ ἄρα δὴ Λοισθήιον ἔκφερ) ἄεθλον Τ85 

µειδιόων. καὶ μῦθον ἐν ᾽ργείοισιν ἔειπεν' 
εἰδόσιν ὕμμ᾽ ἐρέω πᾶσιν. φίλοι. ὡς ἔ ὶ νῦ ἂν αμ ἐρ » φίλοι, ὡς ἔτι καὶ νῦν 

ἀθάνατοι τιμῶσι παλαιοτέρους ἀνθρώπους. 

Αῑἴας μὲν γὰρ ἐμεῦ ὀλίγον προγενέστερός ἐστιν. 

οὗτος δὲ προτέρης γενεῆς προτέρων τ᾽ ἀνθρώπων' 
ὠμογέροντα δέ μύν φασ᾽ ἔμμεναι' 

που 

ἀργαλέον δὲ 
ποδσὶν ἐριδήσασθαι ᾽4χαιοῖς, εἰ μὴ ᾽άχιλλεῖ." 

ὡς φάτο. κύδηνεν δὲ ποδώκεα Πηλεῖωνα. 
τὸν δ᾽ ᾽άχιλεὺς µύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν' 

ττπ. ἐν πι πλήῆτο, πηῖξ ἄθπ. υπᾷ 
Άρο., πο Ρ 499. Χ 819. 504. 

Τπο9. ὡς, πὶε 616, παµεζα Και- 
εα]: ἆᾳ. 

6». μ -- µε υπὰ πόδας: ἆει 
Άςς. ἆθε αηζ6η τπᾷ ἆθρ Τει]ς Ῥεῖ 
βιάπτω παχ ποςὮ ἕ 178. Κτ. Ρ1. 46, 
16. 2. 

868. µήτηρ ὥς 5ρδἰΙςομ τρ]. Σ 
958 {, 

18 -- 
2 2τ0. 

66. γει. πο 21. 
Τ87. εἰδόσιν πας Ναςλάταςκ γοχ- 

αηρεείε]]{, νε Κ 3250, ριᾶαΙκαἰῖν 
2α ὕμμι, 8]8 πΊςΒΘΠάΘη; ΡΙΠΗ: 
16Ὦ β8σθ εποῖ ἀαπης σπατ π]ςΒίς, 
ννΒς 1χ πΙοΒί εο]ρεῖί πνϊ[δίεί, ἀοσ]ι 
πλ] 16Ἡ ϱ68 ΑΠΒΕΡΙΘΕἨΘΗ. --- ἔτι καὶ 
νῦν απεἩ ]εἰσί ποσ], πἰςσε Ὀ]οίς ἴπ 
4επ βΒαρες ἆετ οτε. ἨὨαπιῖῦ 
Ἰθϊεῖ ἐτ ἀἆῑο Το]σεπᾶς εοπειζηα([ίε 
Αποζζητιης εἶπ: ἆἀῑο ἀδῑίετ Ἠ8βεη 
41ο Ἐτεῖβο οὔεηβρατ πας] ἆεπι Α]έοτ 
46χ Υ εμικἈπερίεν γοτζε]]ζ. 

788. παλαιοτέρους, ἀϊθβει Κοπι- 
γατα αν πω Ἠ16Υ, --- Ζαπι θεά αηλκοπ 
τρ], Ο 504. 

υ 908. φ 96. Υβ]. ζα 

Τ89. ὀλίγον 
τ 244, 

790. οὗτος ΟάἀγΕβειβ. -- προτέρης. 
γενεῆε επ. ἀει ΖαβεμὂτἰσΚαῖῦ. ---- 
προτέρων τ᾽ ἀνθρώπων -- 889. ΕἘ 
6573, 

Τ91. ὠμογέροντα ηιχ Ἠ16χ, θἵη 
ποςὮ {τίβοπεχ ἄτθΙΒ, ἀθτ ἀπτο] 
ἀαε Α]ίαχ ποσ]ι η]ομέ πιῆτθ Εεπιαολό 
18, ηοςἩ πῖο]έ γήραϊ, Λυγρῶ ἀρη- 
μένος, Ες εολεϊηί ὠμός ἵπ ει Ἐθ- 
ἀειίαπς "απτθαῖ[” τοι Ετήσπίοη σα 
παπάς 7 Πθσεῃ. 

προγενέστερος -- 

Τ95. ἐριδήσασθαι οἶπε γεταϊησε]έε 
Έοττη, ΑΟΥ. οἶπειῃ ἸΓαἰἔ]αα Εξ οδἵτ- 
ζαᾳοΊ, ποζα ἂπ5 ἀθπι Ύοσμε- 
σεποπᾶθη αὐτῷ (Οἀγκεειβ)σα 4εηκεη 
Ἰ9έ, ἆθηπ ᾽χαιοῖς Ἠᾶπαῦ νου ὦργα- 
λέον αὖ. ---εἰ µή, τα Ρ4Πτ, Ἠϊετ 
ηΒΟἩ 6ἴΠθ6π Ῥροβίῖνεπ Βαίσο,, ἀ6σ 
1εᾷος] περα Ἀνεπ ΒΙΠΏ Ἰαῦ (άργα- 
λέον -- οὐ ῥάδιον):; βοπεῦ ρε]μί 
ἄλλοις νοτΏθτ. 

Τ98. κύδηνεν Κοϊποϊάεπί παῖξ φώτο. 

Τ94. Υψ]. Γ 45Π. ω 960. ὃ 984. 
τ 9ὔ2. μύδοισιν 21 προσέειπεν. 



28. ΙΛΙΑΔΟΣ ὉἩ, 90 

»»Αντίλοχ᾽. οὐ μέν τοι έλεος εἰρήσεται αἶνος, τοῦ 

ἀλλά τοι ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυσοῦ ἐπιθήσω." 
ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δὲ δέξατο χαίρων. 

αὐτὰρ Πηλείδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος 

θῆκ) ἐς ἀγῶνα φέρων. κατὰ δ᾽ ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν. 
τεύχεα Σαρπήδοντος, ἅ µιν Πάτροκλος ἀπηύρα. 500 

στῆ ὃ᾽ ὀρθὺς καὶ μῦθον ἐν ᾽Αργείοισιν ἔειπεν' 
»ὄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν. ὦ περ ἀρίστω. 

τεύχεα ἑσσαμένω. ταμεσύίχροα χαλκὺν ἑλόντε 
ἀλλήλων προπάροιθεν ὁμίλου πειρηθῆναι. 

ὁππότερός κε φΏ]ῇσιν ὀρεξάμενος χρόα καλόν. 95056. 

φαύσῃ ὃδ᾽ ἐνδίνων διά τ᾽ ἕντεα καὶ μέλαν αἷμα, 
ο. κ, 2 Ἆ [4 / / 2 / τῷ μὲν ἐγὼ δώσω τόδε φάσγανον ἀργυρόηλον 

παλὺν Θρηίκιον" τὸ μὲν ᾿4στεροπαῖον ἀπηύρων' 
τεύχεα ὃδ᾽ ἀμφότεροι ἕυνήια ταῦτα φερέσθων' 

Τ9δ. αἶνος, νρ]. 6595, ἆει Τιοῦ- 
εΡρταςὮ (799). 

Τ96. ἐπιθήσω ψ]] πα]εσαῃ σα 
ἄεπι αἷς Ἰεἰσίεη Ρτεῖε ΤΙ πες 
εθἰσίεη ἨἩα]ρία]επ{. 

το”. Ὑρ]. Ζα 654. 

Υ. Τ98--896. Βρεετβδίες]λθῃ 
απ]εονπθη Ώϊ1οπιθάςθβ παπά Αἴββ. 

Ὅιε {ο]σεπάεη Ώατείε]]αηπσεπ ἀθ5 
Ὡρθθχρίεσπεῃς Τ98--826, ες εξί- 
Καπαρίς ταῖς 4εν Ἰατίςεπαῖθο 826 --- 
849 ππὰ ἆθβ Βοσεπεσμίείδεπε 860 --- 
888, Ζαπια] ἀῑο Ῥεϊάεη ογβίεπ, Ὀϊείθη 
η8οὰ ΤηΠα]6 απᾷ Απβάτασκ «ο νίε]α 
ππᾶ αοΏπετε Απείῦίρε, ἀαίς ἀϊῑοβε]- 
Ῥεα νου ἄθπι Ὑδ[αρςοτ ἀθτ ἄρτίσεῃ 
ἡΓειικἈπιρία αοἩπγδτ]]οὮ ἩοιτᾶἨτοη. 
ΑποἩ βἶπὰ ἀἱθθο ἀτεῖ Καπιρίερίιε]α 
πγεᾶετ 1π ἀ4επ Ἰ/οτζοη Αολι]]ς 621--- 
628, ποσο] ἵπ ἆεπεπ Νεείογε 681--688 
9ἱε Πῦ]ιοπε ρεπαηπ{. η ἆεπι ζα- 
πᾶσπεῦ [ο]σεπάει Βρεετείεεπθι Ιςέ 
4ετ Ὀπίετεσπῖιεά Ἰπίεσεπειπ οἴπθπι 
Καπαρ{αρίε] απᾶὰ εἴπεπι ετηςί]οπεη 
Καπιρίο 1π 46: Τατεε]]απσ ραη” 
τειν]οἩῦ. 

Τ98 -- 884. κατὰ μὲν --- κατὰ δέ 
ΑΠΑΡΗΟΤΑ, πε]ομε 6ἶπα Ζ1β8πι- 
πηεηρεβεἰζίο Ἡαπά]αησ πας] 1Ἠτεη 
εἴπσε]ηρη Μοπιεπίεπ 2ετ]ερί. [Απῃ.] 

Τ99. Ἐτρίες ΗεπιΙειοὮ -- 886. 

800. Ζτατ Ῥαςπε νσΙ. Π 068 Π. 
801. Τσ]. σα 271. 
9505 -- 6ὔ9. 
808. ταµεσίχροα χαλκόν, πο 4 

611, τοη ἀ4ετ 14η76. 
804. προπάροιθεν ὁμίλου, τος 

4ετ Ὑετεαπιπ]]αησ ἆετ Ζαεοβαπου, 
νρ]. 651. 

806. ὀρεξάμενος τα]ῦ Ασοι {τε[- 
{6η, ψῖθ ηποΟἩ Π 814. 852: ἸὨοθϊᾶο 
Μα]ο παῖέ ἔφθη. 

806. ἐνδίνων παχ Ἠϊαος, Ιππετθ 
Τεῖ]ε, ἀῑε Ἐϊπρεπεϊάα, -- διά 
Ῥί8 αἷμα -- Κ 298. 469, πο ἀῑε 
Ἰοχέο πηέ οἶπεπι Ὑοτῦαπι ἄει Βθ- 
περαηπςσ τετναπάρη Ἱἵηπ ἆεπι Βίππθ 
βἰεπθη: ΖπΙδοπεη ἆθεπ απῖ ἆθπ 
Ῥοάει Πεσοπάεπ Ἰ/αἄεπ τπᾶ ἆθπι 
4επ Βοάεηπ Ῥεάεοκεπάεπ Β]αίο Ἠϊπ. 
Ἠ1εχ 18ὲ παπιεη{]1ο] καὶ μέλαν αἷμα 
βεἩν Ῥείγεπιάεπάἁ, υαῖ] ἀαπιῦ ας 
ενεί Ῥ6ί ἀετ γονππάπης 468 Τ,εἶθοας 
Ἠετνοταπε]]επάο ΕΒ]αῦ σεπιαϊηί 190. 

807. τόδε, 45 Έτοποππθη πι 
(ερεηβαίζ ζα ταῦτα 809, ἀεπ 799 Ε. 
πηἰθάθγσε]οσίει λα επ ἀ95 ΒαΥρο- 
ἀοπ, βοπεϊπὺ απππάθαίεη, ἆα[ς ος 
ἀἷος ΒοἩποτέ Ἱπ ἂετ Ἠδπᾶ ἰτᾶσί 
οει εθ]ῦδέ ΏΏ εοίπον βοῖέο ΕάἨτή, 

808. Θρηΐκιον: τα Ν σττ. -- 
᾽Αστεροπαϊον ἀπηύρων -- 560. Ζατ 
ΒαοἨο ᾧ 198. 



90 οδ. ΙΛΙΑΔΟΣ ὕΨ, . 

καί ὄφιν δαῖτ ἀγαθὴν παραθήσομεν ἓν κλισίῃσιν. 
ὧς ἔφατ᾽. ὥρτο ὃ᾽ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος 4ἴας. 

810 

ν δ ἄρα Τυδεῖδης ὥρτο κρατερὸς «4ιομήδης. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου Δωρήχθησαν. 
ἐς μέσον ἀμφοτέρω συνίτην μεμαῶτε µόχεσθαι, 

δεινὸν δερκομένω’ Βάμβος ὃδ᾽ ἔχε πάντας ᾽4χαιούς, 816 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦδαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες. 

τρὶς μὲν ἐπήιξαν. τρὶς δὲ σχεδὺν ὠρμήθησαν. 
εἰ 2 2/ Δ 2/ Εν / / λΡΥς μής 
ἔνθ᾽ 4ἴας μὲν ἔπειτα κατ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐίδην 

“52 29) {2 ϱ αν Δ 2 ’ [αμ 
νύξ᾽, οὐδὲ χροό᾽ ἵκανεν' ἔρυτο γὰρ ἔνδοθι δώρηξ 

-- δ᾽ ἄρ) ἔπειτα ὑπὲρ δώκεος µεγάλοιο 820 

αν ἐπ᾽ ο, χῦρε φαεινοῦ δουρὺς ἀκωκῇ. 

καὶ τότε δή ῥ᾽ 4ἴαντι περιδείσαντες ᾿4χαιοὶ 
παυσαµένους ἐκέλευσαν ἀέθλια ἴσ᾽ ἀνελέσθαι. 

αὐτὰρ Τυδεῖδη δῶκεν μέγα φάσγανον ρω ς ᾗ μέγα φάσγ ἴρως 

810. Ἐϊπε Ῥοίτεπιάεπάο Ζπβα8ρβεο, 
4α ᾷν οἶπο ἀετατίῖσε Απβζεϊεπππης 
σεταᾶο πχ ἀϊθεοτ. Κάπιρίες Καΐτι 
Εταπᾷ αΌζαβεπεη 1ς6. 

811 -- Τ08. 

812 -- 290. 

818 -- 1 340. ἑκάτερθεν ὁμίλου 
Ἠ]αι πγοη]σθγ ρ8ββεπᾶ, ἴπ ἀπ ΦΙΠΠΘ: 
απξ Ῥεϊάεπ Βεϊεη ἀετ Ζπ8οβπαπετ- 
γαχβαπ]πη]απς, νσ]. 804, πᾶητεπᾶ ε8 
Ἰπ ΓΓτοη ἀἄεπ Ὀειάεπ εἰπαπάεσ σερεῃ- 
ἤθει ρε]ασετύεπ Ἠθετεη »ὔεβί, 

814 -- 7 150. Υ 159, πο ἆμφο- 
τέρων Υοη ἀοπ Ὀοίᾶθι Ἠθοτεπ δίαίί 
ἀμφοτέρω 5ἱεΠί. 

816. αι. ΙΓ 945. 
816. Ὑσ]. τα ΙΓ 15. 
817. ἐπήιξαν ΕΡΤΑΏΡΘΗ απ{ 

αἶπαπᾶςχ εἶπ. -- σχεδὸν ὠρμήθη- 
σαν, σα]. Ν 6ὔ9, ἀταηπρθῃ -Θἵη- 
πάθος’ πα 6 π{ ἆθπ ]μοίὺ. Ὀντί- 
σοπ8 νυοὶοπῦ ἀἱο Αηπεπάπηπς ἆεχ 
Άπαρλοτα τρὶς μὲν --- τρὶς δέ Ἠϊει 
τοη ἀθεπι ρεπὔμπ]ῖοπειπ (οὈταπο] 
ΙΠΒΟ{ΕΤΗΏ αὖ, αἱ5 φοπϱῦ ἀἁαπιῖς Κοττθ- 
εΡοπάἰοτοπάθ Ἡαπά]ππσεῃ ἵπ ἄορεῃ- 
5α{7 ροεθε]]6 νγετάεη, πᾶμγοπά Ἠ16Υ 
4αβ ᾳποϊ]ίο ἀ]ῑοά οἶπο Ἀὐείσεταπς 
ἆος οτείοη σΙεὈί. 

818. κατ’ --- ἐίσην: τα ΙΓ 841. 
819, οὐδὲ χρό᾽ ἴκανεν: νρ]. 4 559, 

νο ἆθιν Ώρεετ πο]οκέ 16, πᾶπτεπά 

Ἠ16Υγ ΑΙ88. --- ἔρυτο, πο ἆ 198. --- 
ἔνδοθι απ ἀετ Ιηπεηβεί{θ ἀε5 Βολ]- 
ἆε5, 2Υΐδοεποιπ Ῥολπῃᾶά παπά ΤιοῖὈ. 

820. ὑπὲρ σώπεος: ἆετ Βοβι]ά 
τθΙομίοθ νοπι Νασκεπ Ῥϊς αι ἄῑε 
ΕΠ[5ε: να]. Ζ 117. 

821. πῦρε Ἱπιρετί, ἆε εοπαΐιε, ταῖς 
ἐπ᾽ αὐχένι, να]. ΙΓ 98: αἴαπά ]εάρῃ 
Απσεπομσὶ πι ΒεριΒβ απξ ἆ4επ 
Νασκοπ σα ἰτεβεῃ, ποπηΏ δἶσῖ πᾶπι- 
Πο] ἆαζα ἀῑε ἄε]εσεπ]εῖῦ Ὦδίε, ᾱ. 1. 
Ῥδάτομέο ἵπιππθι ἆθι Νβοθῃ. 
γιο φε]ίδαπα Ἀρες, ἀα[ς Αἴπς ἆα- 
6εσεη ϱατ π]οἈῖς Εναέ, --- φαεινοῦ 
Ρίς ἀκωνῇ -- 4 9ὔ8. τ 4089. 

808. Ἐνείες Ηεπα]βίίοΠ νσ]. Ο 176. 
ε 984. ἀέθλια ἶσ᾽ ἀνελέσθαι, σσ]. 
τ8θ6, πο] «ο, ἀα[ς ας ἆεπι Βι6σοχ 
Ῥοβάπιπι{ε βομπγετῦ Ζα ἄετα ϱεπιεῖη- 
εαπηεπ Ῥτεῖςθ, ἄεπ Ἰαβεπ ἆθθ Ῥατ- 
Ρρεάοη, μήπσασο]οσί πετάει απά ἴπ 
αἱ]ο ἆ1εςο ἸΓαβοπ βἶοὮ Ῥεϊάς {εῖ]επ 
βο]]{εῃ. 

854. ΑομΙ]] ππιπαέ, π]θ 68 ηΒο 
ἀθπ Ἰλογίοπ εολθίπθπ πΙΝ/[Η, απ ἆθπ 
Ὑ/απβοµ 4αετ Αολᾶοντ σαχ Κοῖπο Ἠϊο]- 
βΙοἩέ, εοπάθτη σεϊοεηπας Ὠϊοπαεάθς, 
Ἱπάσπι ο. Ίμπι ας Βολντοτί σΙοῦῖ, 
(α]5 Βί6σου )) νοτ Αἶάδ απδ. Όα ἄρεν 
ἀἱο Ἠ/αΠ επ ἀθθ9 Βατροάοη σα: πἰς]ι{8 
ᾳο-αρί πη]χά, 8ο φελαιπε ἆθί Ὠἱο]ι- 
ἴον εἰς 9ο] Όεῖν οτείἈπά]ίοἩ γουλιθσιι- 
φοΐσθηπ, ἆπίς ϱ8 Ππβϊομ]Ιο ἀ1θεεγ 



98. ΙΛΙΑΔΟΣ 3, η] 

᾿ -- | / Δ 7 / - 

σὺν κολεῷ τὲ φἐρῶν καὶ ἐυτμήτω τελαμῶνι. 8350 

αὐτὰρ ΙΠηλεῖΐδης Θῆκεν σόλον αὐτοχόωνον, 

ὃν πρὶν μὲν ῥίπτασκε μέγα σθένος ᾿Ηετίωνος" 

ἆλλ᾽ ἤ τοι τὸν ἔπεφνε ποδάρκης δῖος ᾽Αχιλλεύς. 
τὸν ὃδ᾽ ἄγετ᾽ ἐν νήεδσι σὺν ἄλλοισι µτεάτεσσιν. 
στῆ ὃ᾽ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν ᾽άργείοιδιν ἔειπεν' 850 

»ὄρνυσθ”, οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε. 
” ϱ Δ / λ 5 / / 2 / 

εἴ οἱ καὶ µάλα πολλὸν ἀπόπροθι πίονες ἀγρού, 

ἕξει µιν καὶ πέντε περιπλομένους ἐνιαυτοὺς 

χρεώμενος οὐ μὲν γάρ οἳ ἀτεμβόμενός γε σιδήρου 
ποιμὴν οὐδ) ἀροτὴρ εἶσ᾽ ἐ πόλιν. ἀλλὰ παρέξει. 856 

ὡς ἔφατ᾽, ὥρτο ὃ᾽ ἔπειτα μενεπτόλεμος Πολυποίτης, 
ἂν δὲ 4εοντῆος κρατερὺν μένος ἀντιθέοιο, 

ἂν ὃ᾽ 4ἴἶας Τελαμωνιάδης καὶ δῖος ᾿Επειός. 

ἑξείης ὃδ᾽ ἴόταντο, σόλον δ᾽ ἕλε δῖος Ἐπειός, 

ἦκε δὲ δινήσας' γέλαδαν δ᾽ 

ραἱ ἆθτ αταργὔπσ]οπεη Βδεὕὕππππππς 
τετρ]αΙοῦ. 

9826 - Η 808, 

Ὕ. 826--849. ἸΓαἰζκαπιρ{ τι τί 
ἆςτ 6ἴεεγποπ ατίέεοπςαίρα, 

896. σόλον εἶπο εἴδεγπο γατ{- 
εαεποείρεα, πᾶλμτεπά ἀῑο ΡηάακεἨ {π 
4θτ Ο0άγεβος 810 6ἱΠπθ6β ΑἴΘΙΠΘΓΠΕΗ 
Ώιεκος Ῥδάίεπεη. ὮὨϊεβε]Ὀο 16 Ἠϊ6υ 
σαρ]εῖοῖ Καπιρέσετᾶς απᾶ Ῥτεῖς Εῆτ 
ἀεπ Ῥίεσεν παπά σπα αὈπγείοπεπᾶ 
νοηπ ἄεπ απάθιπ ἸαιθκἈταρίεη θἶπ- 
2Ίσοι Ῥτεῖε, ἆοο] νρ]. Ζα 884 1. --- 
αὐτοχόωνον παν Ἠϊε6τ, ϱ8Π7 56- 
608861, ΠΙΒΒΒΙΤ. 

827. μέγα σθένος Ὀπιβεμτείραπσ 
4εν Ῥεταοηῃ, πιο Σ 607. ᾧ 1956. --- 
Ἠετίωνος, ἀε. Ὑαΐει; ἆετ Απάτο- 
ΤΙΔΟΠΘ. 

828. ὅταν ΒαςΠε 7 414. 
829. σὺν ἄλλ. κτεάτεσσιν: ν6].7496. 
830. Τσ. σα 971. 
881. Ὑρι. Ζα τοπ. 
852. Ἐπταῦες ἨεπιϊεΙο]μ: νο]. η 841, 

Ζψοῖῦθε -- ὃ Το. ἀπόπροθι βοπβίύ 
Ὥαχ 1η ἆθτ Οἀγββεο. οἳ αα{[α]]οπά 
ομπο ῬΒορίϊεππησ, σοπιαῖης 186 ἆσθτ 
Ῥίθρετ Ίπι Τ/εἰ(καπιρ{. --- ἀπόπροθι, 
σεπιεῖηῦ 180: ἔετη τοη ἄεχ Βίαάΐ, νσΙ. 
956. 

8585. Ὀος βεπει σα οη(τᾶ{βο]πάα 

2 

ἐπὶ πάντες ᾿άχαιοί. 840 

Ζπ88πππιεημαης Ἰπίβοπεπ Ἰοτᾶετ- 
βαΐζζ απᾶᾷ ἸΝαομεαίσ βοποῖηξ ἵπ {ο]- 
σοηᾶοτ Ἰεῖεε σεάαο]λῖ Ζα 96ἶΠ: ἨΘΠΠ. 
βείηθ (468 Βί6σοι5) ΤἈπάθτοεῖεη απο 
Β6ἨΥ υεῖῦ νοη ἀετ Βίαᾶς οπὔίοτπέ 
Ίθσεπ, 8ο ἁα[α ος πῖομῦ Ι6ΙοἩς ἁα]ιῖη 
βοἩΙοκεη Καππ, ππι ΕΙβδεηπ Ἠο]θη σ1 
Ίβββθη, εο π]τά εν ἆοοᾗ πι Βοβ1ΐσ 
ἀϊεδει Βομεῖρε π]ομί ἵπ Ὑθτ]εσεπ- 
Ἠεῖιῦ σεταῦεη, ἄθεπηπ 6χ γητά {πε 
13ητο ἀαπ]ῦ εεἶπεπ Βοεάατί ἀθο]καῃ 
Κδππεπ. ἕξει µιν εολαεῖηί ἵπ 6προτ 
Ὑετρίπάαπςδ πΠς χρεώμενος -ἄῑε 
ὭΏαπετ ἆθεβ («εΏταποῖς Ῥοπείεμπθῃ 
πα 8ο1]θἩπ: 6ς π]τα β8ἱ6 ἵπ 6Ώταιο] 
Ἠ8ῦεΗ, π]ομί απ{ρταπσο]εῃ, --- περι- 
πλομένους ἐνιαυτούς 5οηβί η ἵπ 
4ετ Οἆ. 

884. χρεώμενος, ἀΐθεο Ἐουπι πἩτ 
Ἠϊθτ. --- ἀτεμβόμενος ἵπ ἆετ Π]αβ 
η Ἠ16γ ππᾶ 445. 

8896. εἶσ᾽ ἐς πόλιν, Ἠο]είβεν σα 
Ἠο]θὮ, Ἅαπι επίπθάετ κοε]οδί βίο 
ἄαταας ετᾶζε Ζα {εᾷσεη οἆθν γοπ 
ἀθπι Βεμπιῖοά {εγσθη τα ]αββθη. ---- 
παρέξει ἀεχ Βοβίΐσετ, 5ο. σίδηρον. 

856. Επείεν Ἠεπιϊδίῆοι 5 811, 
2υΥε]ῖθι -- Β π480. 2 29. ὉΦ 844, 
Πολυποίτης εἶη Ἱαρίμε: τα Βτ40. 

88π. «εοντήος: Β Τ45. 
888. Ἐπειός: νρ]. 666. 
840, Ἐτβίες Ηοαπη]α[]ο]: το]. Η269. 



92 26. ΙΛΙΑΑΟΣ Ἡ. 

δεύτερος αὖτ᾽ ἀφέηκε 4εοντεὺς ὄξος ”άρηος. 
τὸ τρίτον αὖτ᾽ ἔρριψε µέγας Τελαμώνιος «4ἴας 
χειρὸς ἄπο στιβαρῆς. καὶ ὑπέρβαλε σήµατα πάντων. 

ἀλλ᾽ ὕτε δὴ σόλον εἷλε μενεπτόλεμος Πολυποίτης. 

ὕσσον τίς τ᾽ ἔρριψε Καλαύροπα βουκόλος ἀνήρ' 8456 

ἡ δέ 9) ἑλισσομένη πέτεται διὰ βοῦς ἀγελαίας" 
/ λ 2 αν ς / Δ Δ τόσσον παντὸὺς ἀγῶνος ὑπέρβαλε' τοὶ δὲ βόησαν. 

ἀνστάντες ὃ᾽ ἔταροι Πολυποίταο κρατεροῖο 
νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἔφερον βασιλῆος ἄεθλον. 

αὐτὰρ ὁ τοξευτῇσι τίθει ἰόεντα σίδηρον. 850: 

κὰδ ὃδ᾽ ἐτίθει δέκα μὲν πελέκεας. δέκα ὃ) ἡμιπέλεκκα. 
ἱστὸν ὃ) ἔστησεν νήὸς κυανοπρώροιο 

τηλοῦ ἐπὶ φΦαµάθοις. ἐκ δὲ τρήρωνα πέλειαν 
Λεπτῇ µηρίνθω δῆσεν ποδός, ἧς ἄρ᾽ ἀνώγειν 

ι688.--- γέλασαν ὃδ᾽ ἐπί ἀατοῦ. Α]5 
Απ]αί[ς ες ε]άσολπίατε, πγε]οηπαχ Ὦθ- 
{τοπιάρπᾶειπεῖεο πολυ αηροερεῦεη 
166, 1458 αἶοῖ οπἰπεᾶετ ἀῑε πησθ- 
εολ]οξίο Ατί, πο 6 πγατ{, οὔεν δἵη 
ααΠα]]επᾶθςε ΜΙ[εΗηπσεη ἀες Ὑατίες 
ἀάεηκεῃ. 

841. 4εοντεὺς ὄξος Ἴάρηος -- Β 
Τ45. ΜΜ 188. 

848. Ἐτείεες Ἠεπαϊείιοἃ -- Ἐ 456 
να]. 9 189, 2πεϊζες να]. ὃ 199. σή- 
µατα ἀϊῑε Ζείςσολεαετ, πε]οῃπε 
Κεππῖ]ϊοὮ τηαολΏίθη, πο νγαιῦ ]θά6Υ 
σεποτίεη Ἠαίίθ. -- πάντων «5εἨτ 
απ{ζα]]οπᾶ, ναῖ] ετβί Ζποαῖ σαενγοτ{Γεη 
παῦεη. 

8456. ὅσσον κτὲ. εἴπ σνγεῖτοι Ὑοἵ- 
ἀθτεαίσ, ἀἄετ ἀεπι Ἡααρίραἴσ τοταῖβ- 
σεβο]]οκ{ ππά πηῖῖ τόσσον 841 ασε - 
ΏΟΠΙΤΙΘΗΏ {ῆγ ὑπέρβαλε οἶπο Μα/[50ε- 
εΙππηπηρ σιεΏῦ. --- ἔρριψε σποπη]- 
5οποατ ΑοτΙβῦ. --- καλαῦροψ ης Ηἱ6Υ, 
νοη πάλος Βιτιοκ απά «ρεπ- τρ]. 
ῥόπαλον, εἶηπ Βολ]οπάσετρείαῦ, 
ππίεη πηξ οἶπετ Βο]μ]ησθ ΥοΓβεἩθη, 
πιε]οπειῃ ἆειτ Ἠῑτι ντ, απ ἀα5 
γ1οἈ. Ζατ Ἠετάο Ζατςκσζαϊτοϊυθη. 

847. ὑπέρβαλε κοπθδῦ τηῖῦ Άος,, 
Ἠϊθτ παξ ἄθηπ. παντὸς ἀγῶνος: 80 
νο] παχ{ εχ ἄρετ ἆθη ϱ8ηΖ6Ἠ 
Καπιρ/ταατι ἨΙπατΆς, οἶπο πῖολί 
τεσΒί Κ]ατο Βεθϊοππιπς, ἆᾶ ης 
4ετ Ατί ἀϊθεος Ἰεἰκαπιρίεε, Εῆτ 
ἀεπ ἸΚαῖπ Ζἱ6] ᾳοεἰθοκ{ 16, οἵηπ Ῥ6- 
εἰπηπιί αὈρερτεησίειτ Ώαππι πὶσμῖ 

τθοΏί ἀεηκοαν ἀβῖ: πιαπ οτγατζος 
4ἱ6 Απσαῦε, ἀαῑξ 6γ 8ο πεῖν ἤρες 
α]]α ΜΙ(κἈπιρέοπάεη ἩπααβσευγογξΘη 
Ἠαῦς. --- τοὶ δὲ βόησαν ΞΞ 'Ρ 607, 
εοπτίθεεη απ{ξ, νου Ὁροτταεοπαης. 

848. Ετείος ΗεπιϊαίίοὮ «- µ 1Τ0. 
849. Ὑσ]. Θ 884. Υετεβολ]α{ς, πο 

6851. 

Υ. 9ὔ0--88δ. Γαεέζκαπιρέ {πι 
Ῥορεπεσλίεί[εεη ᾳπΙΒΟΏἨΏΘΏ 
Μοανγίοπες παπά Τ6ικτοβ. 

860. τοξευτής πι Ἠ1θχ, --- όεντα 
πα Ἠϊ6χ, γεολμεη{αχρίσ, ἀππκεί]- 
Ῥ]αα, πεῖ] ἀἱε Ασε ραπ πει, 
ἀα]οι ]αα απσε]αι[θη Ἱατεῦ, πνδ]ι- 
τοπᾶ σευταπσΏί{θς Ἐίδθη «οπβέ πολιός 
Ἠοθ][αί. --- τίθει εεϊσίςθ απε αἱβ 
Καπιρίρτείς, αΏετ κὰδ ἐτίθει 861 
Ἰοσίο πΙεάςτ. -- σίδηρον 2ᾳ881η- 
πηθηζαφεθηάθ Βεπεϊοπππηπσ ἆετ Ίπι 
{ο]σεπάεη ρεπαππίεη Ασία, πῖο τ 
ὅθτ, Εϊρεηρσετᾶί, [ΓΑπ]μαης.] 

8601. πελέκεας Ώορρε]ᾶκίο πι] 
ἀορρε]ίετ Βολμπεῖάς, ἡμιπέλεκκα, ηΗΥ 
Ἱπ Ὁ. Ἡα]ρᾶσίοα, παν πα οἶπες 
Βο]ηοίᾷθ. 

865. Ἐτείθε Ηεπιϊκέίο]Ὦ νρ]. κσ0θ, 
σπψεϊῖθε -- ἕ 911. Ὢ 878. 

868. Φαμάθδοις, ἆειπ Ὠὔπει ἆ68 
Μεοτθε. -- ἐκ πιῖ Βοσίεμαπς ααξ 
στόν, ἈθταὈ Ὀαεῖ δῇσεν, ψὶθ κ 96, 
στ: ἆαταν: τν. Ὀι. 68, 11, ὃ. -- 
τρήρωνα πέλειαν ψὶθλ140 απᾷ εοπεῦ, 

864. Λεπτῇῃ, ἆαπετ αοιπετ σα 



285. ΙΛΙΑΔΟΣ Ψ, 98 

τοξεύειν ».ὃς μέν κε βάλῃ τρήρωνα πέλειαν, 
πάντας ἀειράμενος πελέκεας οὐιόνδε φερέσθω' 
ὃς δέ κε µηρίνθοιο τύχῃ., ὄρνιδος ἁμαρτών, --- 
ἤσσων γὰρ δὴ κεῖνος --- ὃ δ οἴδεται ἡμιπέλεκκα." 

ὧς ἔφατ᾽, ὥρτο δ᾽ ἔπειτα βίη Τεύκροιο ἄνακτος, 
ν ὃ) ἄρα ἸΜηριόνης θεράπων ἐὺς Ἰδομενῆος' 

κλήρους δ᾽ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες, 

Τεῦκρος δὲ πρῶτος κλήρω Λάχεν. αὐτύκα δ᾽ ἰὸν 
ἧκεν ἐπικρατέως, οὐδ' ἠπείλησεν ὤναχτι 

ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην' 

ὄρνιθος μὲν ἅμαρτε' µέγηρε γάρ οἳ τό γ ᾽Απόλλων᾽ 
αὐτὰρ ὁ µήρινθον βάλε πὰρ πόδα, τῇ δέδετ᾽ ὄρνις" 
ἀντικρὺς δ᾽ ἀπὺ µήρινθον τάµε πικρὸς ὀιστός. 
ς Νν 2/ ᾿ 
{1 μὲν ἐπειτ 

Ίρινθος ποτὶ γαΐῖαν' ἀτὰρ κελάδησαν ᾽4χαιοί. μηρ ΄ φ η χ 

σπερχόµενος ὃ᾽ ἄρα ἸΜηριόνης ἐξείρυσε χειρὸς 

πεβεῃ. --- ποδός ρανΐνος 6εῃ. --- 
ἧς ἄεῃ. 468 2165 ζα τοξεύειν (ηατ 
Ἠ1εχ). ---- ἄρα ἆθπη: ἀει Βε]αϊνεαίς 
ΕΗἨτί ἀἱο Ἐνάμ]απσ ἆεε νοτ!πετ- 
5επεπάεη Ἡαπρίθαΐσει {οτῦ, 

8ὔ6. ὃς τηῖῦ κε βάΛλη, Κοπ]. Αογ., 
πο τύχη 86τ, πι ΒΙηπε ἆθ5 Ῥπέ, 
οχαοῦ.: ἀαπιῖί ᾿Αο]αι ομπο πθίὔετθς 
Ίππ Απβοη]α[ς αη ἀνώγει ἀϊδ Απδ- 
ΡὔἨταπσ ἵπ ογα[ῖο γεσία, πιο ἈΏη]Ιο] 
4 908, Πε ααΠα]]εηπάετ ἵπ ἆθτ 
ΜΠίε ἀε5 ΎσδγφεΒβ Ὀρσίππεπά. 

866. οὐκόνδε: 2Ττὅ απᾶ 662 κλι- 
σίηνδε. 

868. ἤσσων, 6θρεπεαίᾳ φέρτερος 
Π πο, π]πάετ {ὔολθῖςσ; δή 
ο{[επρατ: ἀϊθβο Ῥε[γεπιάεπάο Βε- 
ρτὔϊπάπηρ ετκ]ᾶτυ εἶοἈ παχ ἆλτατς, 
ἀθί ἆετ Ὠιοπίετ ἆεπ ερᾶδετεη 
γετ]απέ νγοχ Απσεη Ἠαξ, πο α]]ετ- 
ἀϊπδε ἆας Ττεβεη ἆετ {γτεῖ τοη ἆθι 
Ἐεββε] ος] απ6εχ ἆεπ ΊΝοἶκαι Ἰτεῖ- 
Βεηάεν Ταπῦθ (674 8) ἵπ Ὑετρ]είο]Ἡ 
σα ἆθπι Ττεβεη ἀθετ εἴπεῃ βΙοΏΘΓΕΤΘΠ 
ΖιεΙραπκί ὨὈϊείεπάεη Ῥεμπατ ἀἱθ 
βοἩπΙεχῖσετθ Αιυΐβαῦε ντ. 

879. βίη Ῥίβ ἄναμτος --- 
860, να. ὅρ8. 
861 -- ΙΤ’ 916. κ 206. 
8603. πρῶτος -τλάχεν 9ο, τοξεύειν, 

τα]. 966 τῷ δ᾽ ἐπὶ Λάγ᾽ ἐλαυνέμεν. 

Ν τῦ8θ. 

806 

860 

866 

ἤιξε πρὸς οὐρανόν., ἡ δὲ παρείθη 

810 

865. ἐπικρατέως, Ῥαββθαάει Π 
67. 81, παχ 8η 4ἴθδεῃπ ἀταῖ Φζ6]]εῃ. 
-- οὐδ᾽ αΏ εντ π]ο]μξ, ἄοσεπεαίΣζ 7α 
ἐπικρατέως. -- ἠπείλησε σε]οῦζε, 
Ιπ 41686 Βεάειίαης τπτ Ἠ]6γ ππᾶ 819. 
-- ἄνακτι Αρο]]ο, νρ]. 866. 8τ9. 

864 -- 4 105. 120. Ὁ 8π5. 

866. Αβγπάσίοην, πεί] ἆῑθ τοσπετ- 
σε]ιοπάεηπ Βᾶΐπο ἀῑο Βγψατίππρ απ 
ἆθπ Ἐτίοισ αραππεηπ ππᾶ 5ο ἀἱθ Βε- 
ἀθαίαπσ νοη οτάεταβίσεην Ίαρεη: 
ναι. ζ 116 ἔ. -- µέγηρε τετβασίθ, 
πΙοπό απς Μα[βσαπεῦ, 5οπάετη Ἱηπ- 
{ο]σο ἆθβ γοναῦπιέοη 6εβεῖεε πηά 
αε]ᾶράςε. --- τό γε ᾱ. 1. τυχεῖν ὄρ- 
νιΏος. 

866. παρ πόδα πηθρθη ἆθη Ε [8 
4ο ΤααπῦΌο Ἠϊηπ, ποσα τῇ δέδετ᾽ 
ὄρνις ἀῑο πᾶλετε ᾽Αιε[άἨταης σ σιεΏς: 
4 πο τα. 8. Ἡ. 

867. ἀπό παῖῦ τάµε ζ6χ5οἈπ1{{, 
868. παρείθη, ἆαβ Ὑετραπι πττ 

Ἠ]ετ, οἱσθηΏ]οἩ: πιατᾶο Ζατ Βεῖζα 
(άες Μαξίες) ἨεταὈσε]αδεεητ, 83η] 
ἄαταητ βοΏ]α[ ποταῦρ, πᾶἈητεπά 
βθ τοχπθτ ἆπτοιἈ ἁῑε Παξιετηάθ 
ΤαπαὈςϱ 1η Βραππαπσ σεµα]ίεη παν. 

870. ἐξείρυσε χειρός τ1[ς ἆθπι 
Τεικτο» απβ ἆετ Ἠαπά, ἆθππ 
Ῥοϊάςο Ῥοπαίσίεη ἀεπβε]ρεη Ῥοσεν. 



04 25. ΙΛΙΑΔΟΣ ὉἩ, ’ 

τόξον' ἀτὰρ δὴ ὀιστὸν ἔχεν πάλαι. ὡς ἴθυνεν. 
αὐτίκα ὃ᾽ ἠπείλησεν ἑκηβόλῳ ᾽ἀπόλλωνι 

ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην. 
Γζὰ «ο / τη / / 3 ὕὔψι ὃδ᾽ ὑπὸ νεφέων εἶδε τρήρωνα πέλειαν 
τῇ ὃ᾽ ὅ γε δινεύουσαν ὑπὸ πτέρυγος βάλε µέσσην, 8156 

ἀντικρὺς δὲ διῆλθε βέλος τὸ μὲν ἂψ ἐπὶ γαύῃ 
πρόσθεν ἸΜηριόναο πάγη ποδός' αὐτὰρ ἡ ὄρνις 

ἱστῶ ἐφεζομένη νηὸς κυανοπρώροιο 
αὐχέν) ἀπεκρέμασεν. σὺν δὲ πτερὰ πυκνὰ Λίασθεν: 
ὠκὺς ὃδ᾽ ἐκ µελέων θυμὸς πτώτο, τῆλε δ᾽ ἄἀπ᾿ αὐτοῦ 880: 
κάππεσε' Λαοὶ ὃδ᾽ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε. 
ἂν δ᾽ ἄρα ἸΜηριόνης πελέκεας δέκα πάντας ἄειρεν. 

Τεῦκρος δ᾽ ἡμιπέλεκκα φέρεν κοίλας ἐπὶ νῇας. 
αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος. 

ΑΤ1. ἔχεν πᾶλαι Ἠϊα]ί 5οποτἨ 
Ί8βηπσο Ὀρθτοίῦ. -- ὥς ἴθυωνεν ΚαπΠ 
πα 1π ΤΕπΙρΡΟΤΑΙεΙΙ ΒΙηπθ ρεπιεῖηῦ 
βοἵη: πᾶ]μτεπά ϱτ (Τει]κτοβ) ποςἩ 
Ζ1εἶΐα. 

βΤτ5. τῇ (ὔψι ὑπὸ νεφέων) τα 
δινεύουσαν. --- ὑπὸ πτέρυγος "ππίθυ 
ἀαπι Ε]ῆροι᾽ 1866 πεᾶετ πιῖξ µέσση», 
ποςὮ πας ἆεν Ατί ἆθς Βομπββες(8τ6 4.) 
τθυμῦ σα τετεϊηῖσεη. 

876. Ἐπαίες ἨΗει]ξΙοἨ -- τ 4ὔ8. 
ἐπὶ γαίῃ παῖξ πάγη, 5οπεῦ ἐν γαύῃ 
φῖε ἆ 874. 

ΑΤΤ. ποδός ἆεπ Ἐπ[ς, πε]εῖπθι 
Μετίοπθε Ῥεϊτι Βομϊείδεη νοτσθεβεῖσί 
Ῥαΐία, 

818. ἐφεζομένη: ἀαίβ ἀἱε ΤααῦΏα 
ηαο] ἆθπι Υοη ππίεη σεγαᾶθ 4πτο] 
4ο Ἐνπαί σεπεπάεη Βοβιςβο πΟςΗ 
41ο Κτα{ί σεμαδί Ἠαβςε β1ΟἩ απ ἆεπι 
Μαρί πἰεᾶθιζπβείζεη 10 πὶολί ἀθη]ς- 
ρατ; τη πητὰ ἆαδ Ῥατάο. ἆ4αΠοτ 
ἄε οοπαίι νετβδῖεηθεη ΠΙΠΒβθη, ΤΟΠ 
εἴποπα γεγσθῦ]Ιοπεη Ψεγειε] απ. ἆθΠι 
Μαρί βἶεἩ αηΖΙΙΚΙΑΠΙΠΙΘΥΗ, ἆθΠι 896Υ 
εο{οτΏ ἀῑο νῦ]]]σο Ἐτεοπδρέαπς ταπὰ 
4οτ Τοὰ {ο]ρῦ. 

879. ἀπεκρέμασεν πχ Ἠ6χ, --- 
σὺν δὲ πτερὰ --- Λίασθεν ἀϊο Ε]ῆ- 
σε] βαπκοτη (Ιαρρίεη) ζα488Π]- 
πηΘη υβ]. Λιάζοµαι 1π ἀεν Βεάειι- 
ἴαηρ εἴπκοη ϐ 64δ. Ύ 418. -- 

πυπνά αἱ σενὂμπ]σπεε Αρα, 
π]σπς ρτᾶαικαθῖν. 

880. ὠκύς ρτᾶάἰκαν, πο 198. 
--- Δυμὸς πτάτο: υρι. Π 469 τππὰ 
ζα Η 181. --- τῆλε ὃδ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ -- 
Π 117. ἵπι ἄοσεηεαῖ; 7αᾳ πρόσθεν 
Ἰήηριόναο ποδός 87τ, ἴετηπ Υοη 
1μπι ϱαο]ρβδί; αποει ερ 18 πο 
4εχ σαηζεπ νοτπθτσεπεπάεπ ΕΥ7Ζ8Η- 
Ίαᾳσ πΙοΒῖ τεολί Ὀεστεϊ{]ς]. 

58δι -- τοῬ. 

8862. Ἐτείθς Ἠειπϊςέιο] --- 860. 888. 

Υ. 984--89τ. Ώεπ ἨΓεὐίκαπρε 
Ιπ ΒΡΘΘΥΜΕΙΙΕἨἾ, ἆεηπ Άρα- 
ΠΙΘΊΙΠΟηπ παπά Μετίοπες ὉὈ6- 
εἰοπαιπ πο]]επ, 18[δί ΑοἨπτ]] 
πΙομς απβ{ᾶἤπτοεη, Ἱπάεπ ϐϱς 
ετβίθγοπι οἈπεΚαπιρξάςση α1δ- 
σεφαίσίεπ Ρτεῖς νετ]εΙηῦ. 

884 {. Ὀοτ Υεατ]αιξ ἆθξ Ἰ]6υ Γο]- 
σοπἆοπ Ὑ/εἰζκαπιρίας πῖτὰ παχ ἆαπη 
Ῥοστοθί{]οἩ, ναηπη πιαπ αππϊπιτηῖ, 
4α[5 παχ αἶπ Ρταῖς απεσεςεῦσῦ νὰ 
παπά Ζψατ ἀ4αβ απ 2πεϊίετ Βίθ6]16 ρε- 
παηπίθ Βεεκεῃ, ἀασορεπ ἀεν Ζποχεῦ 
σεπαηπ{θ Ώρθον αἱ Καπιρ[ᾳοτᾶό σι 
Αιβζηηταπς ἆθςβ Γεἰ(]καταρ{θΒ ἀἴθπεπ 
βο]], πιῖο Μοτίοπθς παπά Τοπ]κνος ταῖς 
ἀδπιφε]ραεπ ῬΏοσ6π 5ομΙε[δ6η απά 416- 
εοἱρο Ἰλατ[βομθεῖρο νου α]]επ Ἰείί- 
Κάπαρίεπάσεπ ποπγοτίθπ πῖτά. Ὑαι. 
ζα 899. -- 884 - Ἴ98. [Απ]μαἨρ.] 
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κὰδ δὲ Λέβητ᾽ ἄπυρον. βοὺς ἄξιον, ἀνθεμόεντα 886 
δη ἐς ἀγῶνα φέρων' καί ῥ᾽ ἤμονες ἄνδρες ἀνέσταν" 
ἂν μὲν ἄρ) ᾽4τρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾽4γαμέμνων. 
ἂν ὃδ) ἄρα ἸΜηριόνης δεράπων ἐὺς Ἰδομενῇῆος. 
τοῖσι δὲ καὶ µετέειπε ποδάρκης δῖος ᾽Αχιλλεύς' 
.."ἀτρεΐδη" ἴδμεν γάρ. ὅσον προβέβηκας ἁπάντων 890 
Ἰδ᾽ ὅσσον δυνάμει τε καὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος" ϊ η, ς 

ἀλλὰ σὺ μὲν τόδ᾽ ἄεθλον ἔχων κοίλας ἐπὶ νῆας 
ἔρχευ, ἀτὰρ δόρυ Μηριόνῃ 

εἰ σύ γε σῷ δυμῶ ἐθέλοις' 
ὧς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησεν 

886. βοὸς ἄξιον: Ζα ἀΐθβει ὙΓετῦ- 
ῬεβΏπππηπησ νρ]. 267--69 ταῖς τοθξ, 
αποῦἩ το» ἔ, --- ἀνθεμόεντα, υὶε γ 
440. ὦ 2156, Ἑ]αποαπτθαῖςοἨ, παν 
τοβεζθεπατησ αὐλειετίεη Έ]απιεπ 
γεγ2]ετῦ. 

8866. Εταίες Ἠεπιϊκ[ίο] -- Τον. 
ἦμονες πατ Ἠϊ6χ, Νου ἵημι νε]. ἀφή- 
τωρ 1 404 απᾷ ἥμασιν 891. 

888 -- 800. 
890. ἴδμεν γάρ πὶὶ ΠΙΒΞΘΠ 8, 

Ῥετοῖ[εῦ ἀἱο 892 ταῖς ἀλλά ἆατατα 
εἰπσε]είινείο Απζοτάθταπσ γοτ. --- 
προβέβηκας ἁἀπάντων --- Ζ 195, αρον 
Ἠϊετ 1π ἆθπι ΒΙππε: α]]ο ἄθοτ- 
ὑτι[ε9, πθ Π 54, ντας πι Γο]σει- 
4επ Ύσθχφο πᾶμει απεσα{ήμτί ντ. 

891, δυνάµει Κὐὔτρονκτατῦ, 
41ε Σχ ἆἱς ὙΜεϊτε 4ε5 Ἠγχίς οπῦ- 
εεπε]ᾶεπά 186. --- ἦμασιν παν ἨίαΥ, 
εἶπ Ῥ]ατα] πο ἅλμασιν 9 108, ἆθι 
απί ἀἱρ νοιβολἰράθποι Αχέοη ἆθθ 
Ἠματέες παπά ἀῑο ΚυπεενααΚεἴς 4α- 
Ῥ6ί ἀει{εῦ. --- ἔπλευ ἄριστος -- Ι 64. 

892. τόδ᾽ Ἠϊππείβοπά απξ ἆθῃ 
Ίέβης: το]. 897 περικαλλὲς ἄεθλον 
τη ὠνθεμόεντα 886. ΑολΙΙ! ο]ιτό 
ΑΡΒΠΙΘΙΩΠΟΠ η Ἀλπ]σοπετ Ἰαῖβε, 

ἤρωι πόρωμεν. 
κέλομαι γὰρ ἐγώ γε." 

ἄναξ ἀνδρῶν ᾽ἄγαμέμνων. 
δῶκε δὲ ἸΜηριόνη δόρυ χάλκεον" 
Ταλθυβίω κήρυκι δίδου περικαλλὲς 

996 

αὐτὰρ ὅ γ ἥρως 
ἄεθλον. 

πο Ἀθείογ 616 4Η,, ἆαάανεμ, ἁαί[ς 
ϐν 1η ΑΠΕΤΚΕηηΠΙἨσ 86ἶπ6γ ῬαγᾶἨτ- 
ἴεη, αἱ]σετιθίῃ απθικαπηὔεη (θ- 
5ομΙο]«ΠοΠ]κθῖς πι Ῥρθθιγιν ἴἨπα 
ΏΟΟἨ τοι ἀ4επι Βεείε]επ ἆ6β Ἰαιζ- 
Καπαρίερ ἆθη Ετεῖς Ζπ06ι]ί, ὙεηΠ 
4αππ ΜΕΤΙΟΠΘΑ, ἆθτ Ὀ6ι Απκζημιαησ 
468 Ἠ/εἰζκαταρ{ες νοταιββΙομ{θ]1ο] ϱχ- 
Ἠεσεπ νγᾶτάς, ἀἆθπ Ώρεει οτμᾶ]έ, 5ο 
βο]ιεΙηέ ἀἶθςε Αποτάμαης 5ο αππεΏπι- 
ραχ, ἀαῑ[ς ΑοΠῖ]] ἀῑο ΖαεΙπηπιπηρ ἀεε 
ΜετίοπθβοΏπο πθιίθγθς γοταιβεθίσζεη 
Ζα ἀἴτίεη ]ααὈί. 

894. εὖ Ὀἱ9 ἐθέλοις: Υσ]. Ρ 488 8. 
Ῥεάϊηπσθπάετ ὙαπδςμραῦΣ; Θππ: 
ΟΠΠ ἅιι πὶοἩέ θίννα απέ ἄοτ Απς- 
ΓΠμταησ ἆες Γείζκαπαρίες Ῥορίελεῦ; 
εἶπο Ἠδ[ίομα ἸΓεπάππσ, ἆῑρ ἆπατοὮ 
ἀ4ας {τῆπετο Ὑετπᾶ]οπῖς Αοι]]ς Ζα 
ΑσαπΙΘΙΗΠΟΠ πνοΒ] πιοδϊνιεν{ βολθίηξ. 
-- Ῥέλομαι γὰρ ἐγώ γε -- Σ 254. 
ϱ 400. 
ος - Β εει 
896. δῶμε, ΑομΙ]1. --- ὅ γ᾽ ἤρως 

ΑσΘΙΠΘΙΗΠΟΠ. 
Βρή. Ταλθυβίω: ά 8201, --- δίδου, 

πΙολῦ εἰς 6εβδεμεπῖς, ΒΟΠάΘΤΗ κλισίην- 
δε φέρεσθαι. 
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ΙΔΙΑΔΟΣ ϱ, 

Ἔκτορος λύτρα. 

Λῦτο ὃ) ἀγών. Λαοὶ δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι 
ἐσκίδναντ᾽ ἰέναι. τοὶ μὲν δόρποιο µέδοντο 
ὕπνου τε γλυκεροῦ ταρπήµεναι" αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς 
χλαῖε φίλου ἑτάρου μµεμνημένος. οὐδέ µιν ὕπνος 

ᾖρει πανδαµότωρ. ἀλλ᾽ ἐστρέφετ ἔνθα καὶ ἔνθα δ 
[Πατρόκλου ποθέων ἀνδροτῆτά τε καὶ μένος ἠὺ 

ἠδ᾽ ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὐτῶ καὶ πάθεν ἄλγεα 

ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων' 
τῶν μιμνησκόμενος Θαλερὺν κατὰ δάκρυον εἴβεν.] 

69. 

Ἠεκίοτε Πόειηπα, π]ε ἀἱεο ἁπτοὶι- 
απ Ὀοπείομποπᾶάρ α]έο [Ἴρδυςο]ιτῖεε 
468 «πθεαπσος Ἰαπΐαες, σιερί ἆεπι 
σαπζεη ἀεάΙοΠί εἴπεπ τοτςδμποπάθη 
ΑΡΒΟΠΙΠΙΒ. ου ἄθβαπσ βολ!Ί]άετί 1Π 
ἀεπι εγβζεπ νοτρεταϊζοπάεη Τα] (1--- 
461) ἀῑε Βεμπνιετίσκείζεη, πε]ο]ο ἆθτ 
Τρὔδαπς ἀετ Τμεῖο]ο εηἰσεσεηκίεµαοη, 
ππά ππῖε 4ῑε ὈῬεγπιπάιησ ἀετεε]Όει 
ἀπτο} Ζεας)Αποτάπαησαπ γοτρετα]{θῦ 
πΊτὰ. Ῥεπ ΜΠΜε]ραπκέ Ῥιαεῦ ἆῑα 
Ζαεαπιπιεπκαπ{ς ας Ῥτίαπιος πας 
ΑΟΒΙ]] (468-676), ἵη πε]εῖαν 16ία- 
τετεχ 5εἴπεη ]ειάεηεο]ιαβ]Ιοπεπ Ἠαί[ς 
ἄτρθγπηπαεῦ παπά ἀῑο Τιείσ]ιο {ταὶσιεΏί. 
Ῥεπ Βεβοβ]α[ πιασμὲ ἀἱθ Ἠείπι- 
Γὔηταησ ἄεγ Τιείεπο παε] Τγο]α απά 
ἀἱο Τοΐεπέεῖεγ {ντ Ἠεκίοι (6ττ--- 
804). Εἱε Ηαπά]αηπσ ἆθς (εβεαπσθβ 
Ῥερ]ιπηῦ παζ 4επι Αυθπά ἆθβ29. Τάσο» 
4ες Πας απᾶ ογβνοοκέ δίο] Ὀἱδ 21Π1 
61. Τασο. 

Ὕ, 1-91. Ααολπι]]ς τα]λοδ]οβοτ 
Ῥοππιογζ ππὰά βοῖπ Πίο 
66ρεη Ηεκίοτα Τιοίσ]θ. 

ηµ λῦτο η Ἠ16Υ πηῦ σεάσληΐθπα 
υ.--- ἆγών ἀϊςθ Καπρ[νΕΓΒΒΤΙΠΙ - 
Ίππα, νβι. Ζα Ψ 3ὔ8 ἴζανεν εὐρὺν 
ἀγῶνα. --- ἕκαστοι ἀαιτ Ρ]αταὶ Υοη 
ἀεπ εἴπσεΙπεη Βίπιπιεη. [Απ]απρ.] 

2. ἐσκίδναντ᾽ δὲ παν Ἠῖθτ πηῖί 
ἀεπι απβ[ήμτοπάςη ἸπβπΙν ᾖέναι 
νογραπάθη. --- δόρποιο ππᾶ ὕπνου 

μᾶπσεν τοῦ μέδοντο αὉ, νο. Σ 245, 
ππᾶ ταρπήµεναι «φἱοἩ ἄλται πι 
ϱιἐἴ1σαπ) 1 ααβἠπτεπάετ Ἱπ- 
ΗπΙΙν. 

43. οὐδέ Οἱ πανδαμάτωρ: τα]. 
ι 9τ9 Ε. πανδαμάτωρ ηπε ἃπ 4ϊθεετ 
Ρε]άεπ ίθ]επ, νςι. Ἐ 258 ἄναξ 
πάντων τε Θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώ- 
πων, Καῖη αεπεπᾶςς Βεϊποτέ, 8οπ- 
ἀετη σοσεηβᾶὔσ]ο] Ζα οὐδέ µιν ἤρει: 
4εχ 4οο 5οηβῦ α]ο Ῥεπᾶ]εσί. --- 
ἐστρέφετ απξ εεἶπεπι Ἰασογ. 

6. ἀνδροτῆτα: 7α Π 8δΤ. 
τ. ἠδ᾽ ὁπόσα κτὲ. πιο ἆθπ 

Αοοπδαθινου]ε]κίοη οερεηπ[ία]] του 
ποθέων αρηᾶησῖσ σεπιαοπΏ, πυοῖὶ 
ἀᾳ5 "ἈοΠπιειζ]οπο Ὑδγπιίββαη ἀθ5 
γετ]οτεπεπ’ ἆεπ Βεστιβ ἆαι Ἐνίῃ- 
Ἠθταῃπς πας οπ{μᾶ]έ, ἆαμετ απέᾳε- 
ΠΟΠΙΤΙΘΊ άαχοβ τῶν µμιμνησκόμε- 
νος 9. -- ὁπόσα ταῖς σοᾶε]μηῖου 
Ό]απια, --- τολύπευσε βἴεπίέ εοηδέ 
πι πα ἆθπι ΟΡ]εκῦ πόλεμο», 
Ἠϊου αἱ]σεπιείπου τοπ ἆθπι νρεγ- 
βἴθπεηπ τοπ Μήλαην τπά 6ΡαἨτεΠ. 

8-- 8 1889. ν 91. 964, απ ἀἱθβειι 
Φίε]]οεηπ νοπ Οάγβεεις. πτολέμους 
ἸοαρπιαβῖοὮ, ΥΟἨ πείρων αὐλᾶπαίᾳ. 
-- ἀλεγεινά τε κύματα π. σοηί 
μ16υ αι! ἀῑο Υγοπ ΑοΠΙ] γος Ττο]α 
ΠΠΓΘΥΠΟΠΙΠΙΘΠΘΗ βτθα][σᾶρο Ζαχ Ἀθ6: 
νρ]. Ι 958 6. γ 1058. 

9. Εντείον ἨθπιϊβίΙοὰ --- 167, ενγοῖ- 
ἰθ -- 1 59Ι. ο ἵἩετεο ϐ6--9 
απ{θτβτθςἩθη αἰδτεπά ἆθιπ Ζπβαπι- 

-. ώΨΛΗΝΕΝμμ..-. .. α. 



94. ΤΙΑΙΑΔΟΣ ϱ, 97 

ἄλλοτ) ἐπὶ πλευρὰς κατακείµενος, ἄλλοτε δ αὖτε 10 
ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής' τοτὲ ὃ᾽ ὀρθὺς ἀναστὰς 

δινεύεσκ᾽ ἀλύων παρὰ 9ῖν) ἁλός. οὐδέ µιν ἠὼς 

φαινοµένη Λήθεσκεν ὑπεὶρ ἅλα τ᾽ ορ τε, 
ἀλλ᾽ ὅ γ) ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ 

ο 

Έχτορα 

2. ἅρμασιν ὠκέας ἵππους. 
᾿ ἔλκεσθαι δήησάσκετο δίφρου ὕπισθεν, 16 

τρὶς δ᾽ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο Βανόντος 
: αὖτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τὸν δὲ ἔασκεν 
ἐν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα. τοῖο δ᾽ ᾽ἄπόλλων 
πᾶσαν ἀεικείην ἄπεχε χροῖ, φῶτ᾽ ἐλεαίρων 

καὶ τεθνήότα περ περὶ ὃδ᾽ αἰγίδι πάντα κάλυπτεν 90 
χρυσείῃ. ἵνα µή µιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων. 

ὧς ὁ μὲν Ἕκτορα δῖον ἀείκιζεν µενεαίνων' 
τὸν ὃδ᾽ ἐλεαίρεσκον µάκαρες 9εοὶ εἰδορόωντες. 

ΠΕΠΛΑΠΕ, 4α ἄλλοτ᾽ ἐπὶ πλευρὰς 
κτὲ. 10 ἀἱθ πηᾶλπθτο Απαάηταηπσ 7α 
ἐστρέφετ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα ὅ σεῦθη. 
Βεποῦ ΑτιβίατοἩ τετπατξ ἀἱεεε]ρεῃ. 

10, ἄλλοτε --- ἄλλοτε δ᾽ αὖτε πῖθ 
Σ 159. 

11. τοτὲ δέ ἆαππ αὖετ ᾱ. 1. αἵτ 
απάθτπια]. 

19. δινεύεσκ᾽: αππιετκ]ο]Ὦ π]γὰ 
ἀἱο Ῥομ]άεταπσ ἆετ απεθεῦεη Όπ- 
χηΏθ ΑΕΠΙ, ππε]οπε βἰοι απῖ ἀῑε 
ἀ4επ Πεϊοπεπερίε]εη {ο]σοπάε Ναολί 
Ῥεζος, ἀπατοεῖἈ ἀῑο {ο]σεπάεῃ Τίετα- 
νίοτππεπ σα εἶπετ Βομ]]άεταπσ βε]- 
πθς Ττείρεπς πᾶητεπά ἆθτ σαηζθη 
πᾶςολμβί{ο]σεπάεηπ Ζαϊῦ. --- οὐδέ 18 
Λήθεσκεν: νρβ]. χ 19Τ {., Βίηη: ἀἷθ 
Μοτρεπτδίε [απά ἴππ τεσε]πιᾶ[βῖσ 
βοποη π8οἩ, ποταα{ 6 βἱοἩ 5ο[οτί 
σα ἀετ 18 4. Ῥεσεϊομπείανι Τμᾶισκεῖί 
παπά(ο. 

189. ὑπεὶρ ἅλα τ᾽ ἠιόνας τε, πῖῦ 
φαινομένη νετραπάεη, τ Ἱ, ται Ὁ 
201 ὑπεὶρ ἅλα κίδναται ἠώς. 

14. Ὑσ]. γ 418. ἐπεί ταῖς ΟΡία8. 
ἀθταβῖν. 

16. Ζατ ΒαςΠο τρ]. Χ 996 Π. ἕλ- 
κεσθαι Ιπᾷ, Ῥαβε., πὶοπέ Μεά. --- 
δίφρου Ἠδπσί νοη ὄπισθεν αὉ, πε]- 
ομες εοπεῦ τον ἆθπι τθρΙθτθεπ (θπε- 
ον 5{επέ, 

16. τρίς, πψὶο ἀἱο Ἠ[γτπΙάοπθη 
Ὁ 19 ἀτεῖπια] ἵπ {εἴετ]ήοπεπι Ζασε 
4ἱε Τεῖοπε ἀθ68 Ῥαΐτοκ]ος απι{αητεη. 

Ἠοπιετε Τ188. ΤΙ. 4. 

1Π. παυέσκετο ταΏ{ς (]εάθεπια]). 
-- ἔασκεν 1ϊἱ6[8 Ί16ςρ6Π. 

18. γει. Ἡ 2 Τ. --- τοῖο αὈπᾶπσίᾳ 
νοη χροῦ; 4ἱ9 Κοπείτακάοη 1βί ἀπέ- 
χειν τινί τι, πὶθ υ 268. 

19. ἀεικείην παν Ἠϊετ απά υ 908, 
Ἀθθχ Ἠ]ει: Υεταπρία]ίσης, Επῖ- 
βζε]]ππρ. 

90. καὶ τεθνηότα περ: υρ]. Τδ0. 
-- πάντα Μαβου]. 

21. χρυσείῃ ηαχ Ἠ1εν Αὐτιρπῦ ἄοθτ 
Αα. -- ἵνα ὮὨϊ ἑλκυστάξων -- 
Ὁφ 187. -- Ζα ἆθπι Ἠϊετ ἄθετ ἆσπ 
Φομτίᾳσ γοη Ἠεκίοτε Τμεῖοπε «οθβασ- 
ἴεη νο]. Ὦ 196-- 191. Αποι Πῖαθγ 
ηΒΗΤη ΑγΙβίΑΥΟἨ απ ᾷετ Ὑοταίε]]απα, 
πγιθ ΑΡο]]ο πῖῇ 4ει Ασὶς ἆῑἘ Ίμεῖοπα 
νοτ ἀεπ Ἐο]σεπ ἆἀθβ Βδομ]αι[εηε 
αΙοποτί, ἀθτατὸ Απείοία, ἅαί[ς ϱτ 
90 {. τειπατί, 

γ,. 929--3Ἴ6. ἀδίιετροταίαπσ 
ἄρετ Ἡοεκίοις Πδβαηςσ. ᾖΌθτβ 
βοπἀάοί Ιτ]β, ππι Τα 5 1π ἆθπ 
ΟἼσπιρ σα Ῥετα{εῃ. 

990. ἀείπιζεν πι] [βλαπάσα]ία, 
νσ]. ζα 19 παπά 417 4. -- µενεαίνων 
1η ΒΘΙΠΘΠΙ ἄΓΙΠΙΠΙ, 

98. Θεοί, τὸ Απ5ηαηπιθ ἆθτ 95 {. 
ρεπαπηίθη, --- εἰσορόωντες, ]εάεπ 
Μοτσεπ, πο ας 8ἶομ τασθ]πιᾶ[αῖσ 
Ἰπ Ῥ88]6 ἆθβ Ζ6ιβ τετεατηπιε]η. 

τ 
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κλέψαι δ᾽ πας ἐύσχοπον ἀργεϊφόντην. 
ἔνθ᾽ ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑήνδανεν, οὐδε ποθ᾽ Ἡρῃ 2ὔ 

οὐδὲ Ποσειδάων᾽ οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ. 

ἀλλ᾽ ἔχον. ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ 

καὶ Πρίαμος καὶ Λαὺς ᾽λεξάνδρου ἕἔνεκ ἄτης. 
[ὃς νείκεσσε Δεάς. ὅτε οἳ µέόσαυλον ἴκοντο. 

τὴν ὃ ᾖνησ. ἤ οἳ πόρε μαχλοσδύνην ἀλεγεινήν .] 80 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ὁ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ἠώς. 
. 

καὶ τότ᾽ ἄρ) ἀθανάτοισι µετηύδα Φοῖβος ᾽Απόλλων' 

Μσχέτλιοί ἐστε. Θεοί. δηλήμονες' 

94. Ἠλέψαι ἆ. 1. Ἠεϊπι]]ο Ίθπι 
Απ] σα οηίπιεπεη απᾶ νγογ 1Ἠπη 
1η ΒΙοπετηα]6 τα Ῥτίηρεην, τρ]. Ε 
890. --- ἐύσκοπος 1π ἆετ Ἡ. παν 16 
ππᾶ 109. 

96. Ετεῖες ΗεπαΙδοἩ: νρ]. 4 29. 
9. 98. -- οὐδέ ποθ᾽ αΏεχ ηῖθ- 
πιθ]5, 5ο ο) ἀἴθεετ Ύογβομ]ασ σε- 
τιβοΏί ππτᾶε. -- Ἠετεα, Ῥοβεῖ- 
ἄοπ ππά Α{]λοθπο ας ἁῑθ Ἡατρί- 
βεσποχ ἀετ Τχοες τειτραπάεηπ, πθ 
Υ 112 Π. 391 Π., νρ]. 4 400. [Ἀππ]ι.] 

26. γλουκώπιδι πούρῃ, ῖθ ηπος] 
β 438. ω 518. 

ϱτ. ἔχον, Ιπίχαηπβϊαν Τα Ε 493, 
Ἠϊε]ίεη {9εῦ, Ῥοπαντίαεη, ηᾶπι]ΙοἩ 
Ῥεῖ ἀετ 4πτοα ἄειπ Γοἱσεπάεν Βαΐπ 
ταῖς ὣς -- πρῶτον Ὑ1ε --- 6118] 
Ῥοπεϊομπείοπ (θείπηππς: υρι. Ν 
679. --- ἀπήχθετο Ὀϊβ Λαός -- ϐ 
651 1. 

28. ᾽Αλεξώνδρου ἔνεν᾽ ἄτης -- 7 
866, νο ἀῑο ὙΓοτίθ Υοη ἆθπι Ώααρεα 
4εν Ἠε]επα νοτείαπᾶεη αἶπᾶ, σᾶΠ- 
τοπᾶ βἶθ Πεν 1π ἄεπ {ο]σεπάεπ 
γθγβεπ απ ἆάς Ὀτίει ἆθβ Ρατῖς 
Ῥοζοσεπ ποετάεπ. Ὑσ]. αιιοἩ ΙΓ 100. 

99. νέίκεσσε, Ἠϊ6ι ἴπι εσεηβαῖ7 
74 ἤνησε 50, Ῥοε]αειαΙσί Παϊία, 
Ἱηπάθπι 6 αδἰθ ρθρει ΑΡρητοατίε 
Ζπτάο]κβοείᾳῖθ. --- Θεάς Ἠοθτο απᾷ 
Αίμαπθ, οΡΨοΠΙ 1Ιπ ἴκποντο Πο 
Αρητοάᾶ(έο πας οἹπρεστιβεπ 18ύ. --- 
ὅτε Ῥϊς ἔποντο --- κ 496. µέσσαυλος 
οἵηπ βομα{ποξ απι[ ἆθπι Τάα, νγε]οπθτα 
Ῥατῖς νοτρίαπἀ. 

80. τήν ΑΡΙτοᾶ1ίθ. --- πόρε 68- 
νιἈητία, Ζππᾶομαῦ ἀπτοι Ζᾳβαρθ. 
-- μαχλοσύνη πατ Ἠϊθυ. --- ἄλεγει- 
νήν, νεῖ] ἀἱο Βι]]βο]ιαβς πας Ηο- 
Ίεπα Γτ 1ἨΠ, πο [Ντ ἆαπς ρ8η7θ 

οὔ νύ ποθ᾽ ὑμῖν 

γο]κ οἶπο Θὢπο]]ε τνίοί]ο; Ἰιαιάθη 
ντα. --- Όας Ρατικιτίθϊ) πιτὰ ην 
η. ἀ41θβεγ Ῥίθ]Ια Ῥ6ει Ἠοπιετ ἀεπί- 
11ο οτπᾶ η, αΌετ ϱ5 156 τς ἸΓαἩτ- 
εοπαϊπ]οἩκεΙς 1π ἀἴθδεη Ῥεϊάεηπ 
Ὕετεεηπ ἀἱε Ἠαπά εἶπεν Ιπίετρο]α- 
{οτβ Ζα 6ΓΚ6ΠΠΘΗ, πθ]οηοτ ἀῑο ἸΓονίε 
᾽λεξώνδρου ἔνεκ) ἅτης 98 πι[βγοτ- 
αἰεπεπά παοι ἆεπ Ἐσρτεηπ ἆθε 
Φίαδίπις ἆϊθδεη Ζαβαῦσ τααοπῖο, 
πγθ]οπετ αὈσθβεπεπ τοη ἆἀετ πηβθ- 
βοπΙοκίεη Βρταοπθ παπά ἄθεπι εταῦ 
Ῥ6ι Ἡθειοᾶ εἶἰεπ Ἠπάεπάθπ µαχλο- 
σύνη αποἩ ἁαάπτοι βἶοἈ αἱξ ππ- 
Ῥαββοπᾶᾷ οτπεϊιξί, ἆα[ς ἀετ Ἠαί[ ες 
96 πηῖῦ Αίμοποθ ππᾷ Ἠοτθ ΖΏ5ΑΤΙΠΙΕΠ- 
σεπαηπίθη Ῥοβείάοπ 6θσεπ Ττο]α 
πηῖξ ἄθπ Ῥατϊκατθθϊ] σας πὶοῖς Ζα 
βεπαῇεη Ἰαῦ. 

81 -- 4 495. ἐκ τοῖο Ὀεϊεῦ 
εἶοἩ πΙοΒί ααξ ἆεπ Βεασίππ ἀει εΌθι 
σαφοπἹ]ἀθτίεν, Ίεάεπ Μοτσεπ βἶοι 
πηοάςιπο]οπάεπ ΜΙ[Εμαπά]απρ ἆεν 
Τιοῖο]ιο Ἠθ]{οΥΒ, ᾱ. 1. ααξ ἆθπ ετεῖεη 
Μοισεπ πας] ἆθεπ ΤεϊοπεπερΙε]επ 
οἆει ἆαπ ἀτιζίεη πας] Ηοεχκίοτς ΤοᾶςῬ, 
βοπάθτη απξ Ἠοεκίοι Τοὰ εε]οεύ 
(απι 2τ. Ἴασο ἆοτ Πϊαβ) ῬΏοαπη 
η8ΟἩ 418 140 αν Ἠϊεν Ὀδσειεμπαίθ 
Τασ ἆοτ απῦ]αε, ἁαί Ἠεκίοτε 
Τιοῖομο οί ἀθπι Φομίβο Ἠθσί, απά 
πηαο]} 107 Παίῦ ἆαν Βἰτοιυ ἆοτ αδὑίεν 
ΠΔ ἉΒῬορίππ ἆοι ΜΙβΠαπά]πηρ 
ηθαηπ Τασο Ίαπς δἶοεῃ Ίοάθη Μοχσεπ 
οιποπθτό, Ρἱ8 6ς απ΄ ἀ6Πι ἨΙ6Υ Ὦθ- 
26ἱοηποίοη Τασο ἀπτοὶ Ζεπβ) Β6- 
αο]][5 Ὀροπάαί πητά: ος 180 πα- 
Ἠϊπ παο] Ἠο]κίοις Τοάς ἆθν 7] 
Ταᾳ, ἀει 59. εν Πας. [Απμαπα.] 

38, Ὑρι. ε 118. δηλήµονες ἵπ ἆαχ 
Ἠϊας παν Ἠίου, Ὑετάθτρεν 4. Ἱ. 
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Ἕκτωρ μηρί᾿ ἔκηε βοῶν αἰγῶν τε τελείων; 
τὸν νῦν οὐκ ἔτλητε νέκυν περ ἐόντα σαῶσαι, 86 
ᾗ τ) ἀλόχω ἰδέειν καὶ µητέρι καὶ τέκεὶ ᾧ 

καὶ πατέρι Πριάμω Λαοῖσί τε, τοί κέ µιν ὦκα 
ἐν πυρὶ κήαιεν καὶ ἐπὶ κτέρεα ατερίσαιεν. 

ἀλλ ὀλοῷ χιλῆι, Θεού, βούλεσθ) ἐπαρήγειν. 
-- 
Ξ 2 

ᾧ οὔτ᾽ ἂρ σοοσς εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα 40 
γναμπτὺν ἐνὶ 6τήθεσσι., Λέων ὃ᾽ ὣς ἄγ ρια οἱδεν, 

ὕς τ) ἐπεὶ ἂρ µεγάλῃ τε βύῃ καὶ ἀγήνορι θυμῶ 

εἶξας εἶσ᾽ ἐπὶ μῆλα βροτῶν, ἵνα δαῖτα Λλάβῃσιν΄ 
ὡς ᾽χιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν. οὐδεέ οἳ αἰδὼς 
[γύγνεται. ἤ τ) ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ᾽ ὀνίνησιν]. 46 

μέλλει μέν πού τις καὶ φίλτερον ἄλλον ὀλέσσαι. 

παν ααί Ῥοπαᾶρα ππᾶά Ὑετάειρεη 
Ῥοδάαο]ι{, εἴη ]ειάεηβοπαβ]Ιοῃεν Ύοτ- 
πατξ σθσεη ἀἱο αδίίετ Πρετπατπρί, 
ἆ46τ πχ νοιζαρβπηθίεο ῬοβεΙάοἨ, 
Ἠσθτο απᾶ Αἴπεπε, αὖετ αιοΏ ἆῑο 
απάσθτη ἴτιπε, εοέθτη 816 ἀἱθβεη πΙοΏ 
επἰρεσεπἰτείεῃ, --- οὔ νύ ποθ’᾽ ὑμῖν: 
να]. 259. 685. α 60, ἀἱε Νοραθίον 
πασ]λάτᾶοἷ]11ο] γοἈησοείο]]δ: η16- 
πιβ]ς εἴποαῦ 

94. αἰγῶν τε τελείων -- 466. --- 
Ζατ Ῥ8ομθ σα]. Χ 170 Π. 

9δ. οὖκ ἔτλητε 1Ἡχ σοπαπποῦ 
65 π]ολπί ἄρετ επςο}Ἡ. 

86. ἀλόχω ππᾶ ἆῑε ξο]σοπάρη Τα- 
ὤνε Ἠᾶπβεη τοι ἠδέειν αὉ, νρ]. 
παὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι. -- Ώϊθ 
Ῥο]γαγπάείεοπε ΑπᾶἄμΙαπο ερ 
παολάτΠο]οἩ ἀἱο στο[βο Ζαπ] ἆθτ 
ηβοὮ Ἠε]ίοις Πιόραπσ αεμη]ο]ηεύ 
γοχ]αησεπάεηπ Ῥ6γβοπεπ Ἠβτνογ. 

8τ. τοί πε -- Μήαιεν: ἆει Ἠε]α- 
πνρβαίσ πας Ῥροζεπθία]επι ΟΡρίαϊϊν 
ηβ6Ὦ ἆεπι πθσαΏΊγει Ἡαπρίςαίσ Ἠαῦ 
4ἵε Ῥεάεπίαπσ οἴπε Ῥοῦεπίία]θεη 
Ἐο]σεβαῖσες: ἁαίι εἰε ἴἨπη νατΏΌγεπ- 
πηρα Κὔππίεῃ. --- ὦκα: σα]. Η 409 1. 
οὐ γάρ τις «φειδὼ γεκύων πατατε- 
θνηώτων γέγνετ᾽ ; ἐπεί χε ώση 
πυρὸς µειλισσέμεν. ώνα. 

88. καὶ ἐπὶ πτέρεα κτερίσαιεν --- 
Υ 286, εἰσεπί]οα: ἆαζα ας ἆθπι 
Τοΐεπ σεηδτίσε Βεβϊίζέαπι νθιρτα- 
ηθη ᾱ. Ἱ. {πδία 5ο19εγο. 

89. ὁλοῷ γοηπ 6ἴπαπι Μ6ΠΒΟΠΕΠ 
παχ Ἠϊοι παπά Ὁ 489, κοποῦ γοη 

ἀδίίετη, ἀθΥ μοῖρα, πῦρ, Ἰ1ει Ίπ 
ἄθτα Βπηο Ὑοπ ὀλοόφρων Ετ]πιτοῖς 
(τοπι 1όπει Ο 650), ναι. 189 
᾽Αχιλλῆος ὁλοὸν κῆρ. -υ- Όοει ΑΠοί 
{χαιρί Ἠῖεν Ζαν ππεάθτπο]ίοαη Απτεᾶε 
Φεοί, ππι 4επ γοτνατ οἰπάτίπρ- 
Ἠσ]ετ τζα πηΘΟμεΠ. - βούλεσθ 
πγο]]{ 11εΏετ, ἐπαρήγειν νοη ρα- 
Τ6ΙΙβομεν Βορϊπείίσαπς νο]. ᾧ στα 
ἐπ᾽ ἀρωγῇ. 

40. Ὑσ]. σ 220. ἄρ ]α. -- ἐναίσι- 
μοι πι8/[βνο]]. 

41. Ζαπι ἀθάαπκεη να]. Ι 496 Π., 
Ο 908. -- ἄγρια οἶδεν: νβ]. Ι 629 
ἄγριον ἐν στήΏεσσι Δέτο μεγαλήτορα 
Δυμόν. : 

4». ὃς τ᾽ ἐπεὶ ἄρ, πο Ρ 6ὔ8, 
πιο γοη ἐπεί αὐηβησῖσ ἆἄθτ Κοη- 
Παπκζν ᾖ{ο]σί, αὖετ ἆα. Ἠε]αίϊν 
ομπο Ὑετραπι Ῥ]61Ὀί, πιᾶΏτεπα Ἠ]6υ 
45 Ηε]αδῖν ἵπ εἶσι βεῖη Ὑδτραπα 6Υ- 
Ἠᾶ8]{, αΏει ἐπεί οἶπο Ὑδτραπι ΕΒπῖ- 
ἔππι Ῥ]οἶ δὲ: σα Θ 9380. 

489. εἴξας: τα Ι 598. --- βροτῶν 
εἵη ππσονγὔἩπ]ῖσμετ ΖαβαΐΣ σα μῆλα. 
--- δαίς νοπι Έταίς ἆοτ Τ1616, νγῖο 4 δ. 

44. ἔλεος ηατ Ἠ]6τ. 
46. Ἐϊπ απ5 Ηεεῖοά. ορ). 918 1π 

ἀἱ6βε Βίε]]α Αβἴππ]ο ἠροθτίτασεπογ 
Ύ6ΥΒ, ἆετ ἀθεπι αἰδώς ἆαξ {επ]οπᾶς 
γουραπι σ6Ώεη βο]]ΐθ, 

46. μέλλει παῖῦ ὀλέσσαι πι8σ γοτ- 
Ίοταεηπ Ἰαβρεπ, τνσ]. Σ 965, Παῖ 
νο] νετ]οτθη. --- τὶς ΠιβΠΟΠΕΘΥ. 
Ζαν Εππκ]ειάαπσ ἆθε ἀθάαπκοπς σι 
1 659. --- πὰὶ φίλτερον, πὶοηο πατ 

πᾶἙ 
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ἠὲ κασίγνητον ὁμογάστριον ἠὲ καὶ υἱόν' 
ἀλλ᾽ ἡἦ τοι κλαύσας καὶ ὀδυράμενος µεθέηκεν' 
τλητὸν γὰρ μοῖραι θυμὸν Ῥέσαν ἀνθρώποισιν. 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ Ἕκτορα δῖον., ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα. δ0 
ἵππων ἑἐξάπτων περὶ σῆμ᾽ ἑτάροιο φίλοιο 
ἕλκει) οὐ µήν οἳ τό γε κάλλιον οὐδέ τ᾽ ἄμεινον' 

.) 3 -” 2/ / ο ο μὴ ἀγαθῶ περ ἐόντι νεμεσσηθείομεν ἡμεῖς 
κωφὴν γὰρ δὴ γαῖΐαν ἀεικίζει µενεαίνων - 

τὸν δὲ χολωσαμένήη προδέφη Λευκώλενος Ἡρη' δ6 
μείη κεν καὶ τοῦτο τεὺν ἔπος. ἀργυρότοξε, 

εὐ δὴ ὁμὴν ᾽άχιλῆι καὶ Ἕκτορι θήσετε τιμήν. 
ο λ / ω.. / / 
Ἐκτωρ μὲν Ὀνητός τε γυναῖκά τε Ὀήσατο μµαζόν’ 

6ἴἵπεη 6εΏεπδο {επετεπ Εταεππᾶ, πῖθ 
ΑΕΡΠ] 1π ῬαΐτοΚ]οβ, βοπάθτη ϱε]Όβί 
εἴπεη ποςἩ πᾶπετ βἴεπεπάεῃπ 
11εῬεῃ. 

48. κλαύσας απᾷ ὀδυρώμενος Ῥε- 
78ἵοηπεη ἀῑθ ἀεπι µεθέηκεν νοταπθ- 
σε]πεπάεη Ηαπά]απσεῃ: πεηη ϐ6Υ 4εῃΠ 
ἆθτι Τοΐεπ σερᾶητεπάςεη 2ο] ἆρι 
ΎΈτααεχ (να]. ὃ 195 ΕΠ.) επἰτιεβ{εῖ 
Ἠαί. Ζτα µεθέηκεν βἶπᾶ ἀῑο γοτῃε- 
σεπεπάεη Ύετρα ἴπι Ῥατῦ. Ρτᾶς. πα 
ἀεπκαη. Ζαπι 6εάαπκεη σε]. δ 105 
αἰφηρὸς δὲ κόρος κρυεροῖο γόοιο. 

49. τλητός παχ Ἠϊ6τ, εοηςύ τλή- 
µων., ΤὰΠϊσ 7α ἁπ]άεῃ, ἆθπι Βοβίοκ- 
58] αἶἰοῃ τα {ἵσεη, Εάρεατη. --- 
μοῖραι παχ Ἠϊ6τ πι ΕΡ]ατ., τσ]. 
πλώθες η 191. -- ᾖταπι ἀεἄαπκθοι 
τρ]. σ 184 {. 

60. ἐπεί Ὦϊβ ἀπηύρα -- ὦ 901: 
4θτ Τοὰ ἄες βεμα[κίεη ἄερποια 
Ἠᾶ{{ο ΊἨπι ἆοεἩἈ σοπᾶρσαη βο]]θῃ. 

61. ἐξάπτων Πτα ζ1ν, νε ἕἔλπει. 
62. Ὑσ]. η 159. οὐ µήν πιῖξ Νας]ι- 

ἀτποκ τογαηβεείε]]{, επίβρτεοπεπᾶ 
ἀθπι αβτπιαίνον μέν, Κεῖπεβ- 
νθσς παΗΤΙΙ6Π.---κάλλιον τἤ Ἡ πι- 
Ί1οπετ: ἆετ Κοπιραταν πηῖζ ῬΏεζασ 
κα ἆ4ἱ6 επἰσεσθηρεβεοίᾳίο Ἡαπά- 
Ἰαπσανγεῖβθ. 

ὔδ. µή ἆα[ςδ πατη]ολ{, ἀτολοπά, 
πας ΘΥβἴ6Υ Ῥ6τβοηῃ, Πο ἆ 96. --- 
ἀγαθῶ περ ἐόντι, 7α 4 181, Ἠῖοτ 
ἴχοίσ ἀεπι 959 Η,. ἄρετ ΑΕΠΙ] {(ο- 
βαρίεπ, εἶπο Απετκεπηπηᾳ βαίποτ 
οη εἶεμ οὔ]οι Ναβαν. --- ἡμεῖς πι] 
ἸΝασμάτισ]ς απ. Βομ]α[ς 4θβ ἀθάαπ- 
κεηπβ, πχ δίνες, ἆθππ απο] ἀἱθ 

νέµεσις ἐξ ἀνθρώπων Ιδὲ εᾷν ἆθπ 
Ἠοπαρτίβομοη Μαεπβομεηπ 5οποη οαἶπ 
π/τ]κβαπιος Μοῦϊν: β 196. 

64. κωφὴν γαϊαν: επιρΕϊπάππςϱ8- 
1ο8ο Ἐτάςα ἆᾱ. 1. ἆθπ {οῦεη Τ6ῖὈ 
Ἠε]κίοτα, ἀειτ πατ ποςομ Βζαπῦ απά 
Ἐτᾶο 18ΐ --- εἶπα παχ Ἠϊαι Ὀδι Ἡοπιετ 
ΒΙομ βπάεπάο Απεοβαπαπς, ποβᾶτ 
α]]επ{α]] Ἡ 99 τνοτσ]οπεπ ππετάεη 
Καπη. -- ὠεικίζει µ.: τα 99. 

ὅδ. Ἐπτεῦεε Ἠεπι]κβσὮ -- 
ΖυγεϊίεἙ -- ϐ 484. 

δθ. εἴη κεν καὶ τοῦτο (Ξ- ο 49ὔ) 
τεὸν ἔπος σα] {εη κὔππ{ο 1Π1Π1ΘΥ- 
Ἠῖηπ ἀῑερ ἀθῑπ οτῦ, ἆᾱ. 1. ἀεῖη 
γουπατε ἀετ ταπβαπικεῖς σοσαοηπ 
Ἠεκίοι παπά ρατίειΙκεπεχ Βεσήπείϊ- 
σαηπσ ΑοΠῖ]]α πᾶτο Ῥετθολμίϊσύ. ὨίθΒ 
Ζασοεἰᾶπαπῖς (καί Κοπσθβεῖν) Κπῦρες 
Ἠετο α5ει απ θἶπο οταπεεείσαπρ 
ὅτ, ἆετεῃ Ὀππαιρατκεῖςν εἶο ἆαππ 
68 Ἠ. ουνγοῖκέ, [Απμαπρ.] 

οτ. εἰ δή πας Τη4. Επι. θήσετε, 
Ζα 4 994, νοταιβσοβοεῦσῦ ἆα[ς 
1Ἡτ νΙτκ]1οἩ Σαυγείβοπ πο]. Τα 
46χ Ἰποεϊιεη Ῥθδχβοπ Ῥ]ατα]ῖς [α[δί 
βἴθ ἵπ Ιοϊάεηβδομα]Ισομεν Έπτεσαπς 
πας ΑΡο]]ο α]ο ἄρτίσεπ αδίίεν σα- 
ΒΑΠΊΠΊ6Η, ἆα δἷο Ζα Αροϊ]ος Υου- 
πατε ποφο]ωνίοροα Ἠαῦεη, 4απεχ 66. 
- ὁμῆν Φήσετε τιμήν: τα]. 4 410 
ὁμοίῃ ἔνθεο τιµῇ. 

68. Αβγηάοίοη πάν εγβαΏναπῃ, --- 
Ῥεν Ἡαπρίσεάαπκο 1βῦ γυναϊκά τε 
Θήσατο µαξόν, ἀθπι Θνητός τε, 88 
η ΑἱΟ] ΘΏ6ηβδο αθἩχ τοπ ΑοΠΙ]] 
σε]ίεπ φῆτάςδ, πας αἱ αἱ]σοπιείπας 
(αὐὐαπρεὈορτΙῇ νοχγατπβρεεοΒ]ο]ί 1δε: 

ρ 489, 
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αὐτὰρ ᾽άχιλλεύς ἐδτι 9θεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ 

θρέψα τε καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν 60 
ΠΙηλέι, ὃς περὶ κῆρι φίλος γένετ ἀθανάτοισιν. 
πάντες ὃ) ἀντιάασθε. Δεοί, γάμου ἐν δὲ σὺ τοῖσιν 

δαίνυ᾽ ἔχων φόρμιγγα. κακῶν ἔταρ᾽, αἰὲν ἄπιστε. 

τὴν ὃ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 

»»Ἡρη. μὴ δὴ πάµπαν ἀποσκύδμαινε θεοῖσιν' 6ὅ 
οὐ μὲν γὰρ τιµή γε μί᾿ ἔσσεται' ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ 
φίλτατος ἔσκε θεοῖσι βροτῶν, οἳ ἐν Πλίω εἰσίν' 
τ λ 2 / 2 2 Δ 2 / ς / [ ὡς γὰρ ἐμοί γ’, ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων. 
οὐ γάρ μού ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίδης, 

Λλοιβῆς τε κνίσης τὸ’ 

ἀλλ᾽ ἦ τοι κλέψαι μὲν 

αἱς ἴετρ]σὮπθτ ΜεπβοὮ Βο]η θἶπες 
εἴετρ]οπετ Ἰεἴθεβ. --- γυναῖκα ππᾶ 
µαζόν αβαπιπιεηρθε{ε]]ό π8ο] ἆαπι 
Ὀσποεπια ἆ4εβ ἄαησεηπ ππὰ ἀθε Τε]. 

69. αὐτή Κεῖπθ σετῖηρετο αἱς 161), 
4ο πρεσβυτώτη Τοεμῦει 4εβ Κτο- 
ηΟΡ ππᾶ ἀῑορ (απιαπ]Ιη ἆθες αδίδετ- 
Κδπῖρε: τε]. 4 59--61. 

60. Ύοη βοἶοπετ Ῥθβοπάρτεη Εἄτ- 
8ο:ϱε ἆἀει Ἠετα ῆῆν Τπες ππεῖ[Β 
4ο Πας βοπεῦ πο. 1ητο εχ- 
πιᾶπ]αηρ τηῖῦ Ῥε]εας πηιτᾶ Σ 86 ἆθῃ 
σὐὐίθτι ἠρετπατπρί, 5 455 8. ἄαπι 
Ζεαε ζαροβομεοῦοι. 

62. ἀντιάασθε 4ας Μεαά. πατ Ἠ16γ, 
- ἐν δὲ σὺ τοῖσιν ΛΝ 829. { 217. 

68. ἔχων φόρμιγγα ἀἴε Ἰιααῦθ 
Ἠαπά]μαβρεπά, ϱρ1ε]επά, πο ψ 198 
τβ]. 4 608: Ὥβο]. ἀἶθπος ῶθβοπάθγο 
Απαβζεϊοηπαης ἆ65 Ῥε]ειβ παπά ἆθτ 
Τη6{15 Ῥ6ι 1ητοτ Ὑειπιᾶμ]απς Ἠῆ{τε 
ΤΩΔΏ τοῦ α]]θη δίίετη (πάντες ϐ9) 
ππᾶ 2άπη8ἱ γοηπ ΑΡο]]ο Ῥεβοπάθτο 
6απεί {Εν ἆετοη ῬοἨμη επαχὔεη 
ἀθτίοι, αΏετ ϱχ νγαπᾶΐζθ βἱΟὮ ἆθββθι 
Ἐριπάεη τα, ἆαλετ κακῶν ἔταρ’, 
πιοὈαῖ Ώθβοηάετε απ Ῥατίς σι ἀθῃ- 
Χεη 146, απᾶ αἰὲν ἄπιστε: αιξ ἀ4επ 
πΙΤΩΠΙΕΥ γετ]α(β 190. 

66. μὴ δή: τα 4 181, πῖξ πάμ- 
παν ἆοεἨἈ ἁπτοπααβ πίσἩέ, 4ος] 
18 π]σἸὮί. -- ἀποσκύδμαινε ΏἩτ 
Ἠϊοτ, εἶο]ι 2ὔτηεπά αὈπγεπάθη; ΒΙΠΗ: 
Όα Ἠαεῦ σατ Κοαίποη ταπά ἀῑσ]ι 

τὸ γὰρ Λάχοµεν γέρας ἡμεῖς. το 
ἐάσομεν --- οὐδέ πῃ  ἔστιν 

Λλάθρηή ᾽Αχιλλῆος --- 8ρασὺν Ἕκτορα": ολλ ἦ γάρ οἳ αἰξὶ 

ΖἈτηθηά ἄειπ Ἀρτίσειπ (δδίετη οπῖ- 
Ρεσοεησιβθίσεη, αἱ οὗ ἀἄἶθεο ἄλρει 
4ἱε6 ἆθεπι Αοἰ]] σερ]Ἠτεπᾶο Ἐλτο 
βπάετε ἀἄολίεη, αἱ ἀᾳ: νβ]. σα ὅΊ. 

66. τιµή ἀατο] ος Ῥοΐοπί πα] Ἐδ6- 
τας 8αξ οκ μι ἔσσεται: 6ο. ᾱχι- 
Λῆι καὶ Ἕκτορι. --- καὶ Ἔκτωρ, πῖθ 

- Ῥοϊοας απᾶ ἆἄθββεη Φομβηπ ΑολΠ]]. 
ἨιεπαςἨ πνᾶχᾶθ 4ετ εάβηκθ σεπαια 
επἰπΙο]κειῦ Ἰαπύεη πιῆβδεη: αΏθγ 
απο Ἠοκίοι παν ἄεπ δίίετη Πεῦ 
παπά ᾖπαγ ἆἀετ Ἰορείο γοη αἶ]εῃ 
Ίτοετη. 

68. ὧς νετιχιὲ ἆθῃ ΥΟΓΠΕΙΡΕΠΜΕΗ- 
ἀάεπ ΕχδάΠκαιβρεστΗ Φίλτατος: 80 
1 πιῖχ. Ζπ γάρ ναι. 4 3996. --- 
ἡμάρτανε δώρων: ἆῑο Βεάειίαπσ 
466 Υετραπας βολεϊπί Ἠ]ες απξ ἆθτ 
ταπἀρεάειίαηπσ Υ6ΙΡΘΒΡΦΕ6ἨΠ σα 
Ῥεταπεη: 6 τεγεβιπαζο Κ6ΙπΘβπεσΒ 
μαῦο ἄαρεπ ἀατζαὈτίπσθη. 

69. Τ0-- 4 48. 49, πο ἀῑο ὙΓοιζθ 
1η Βεζασ απαί Ῥνίμπιος βἐο]θη. Ἠϊος 
ἀατ[ί τη απ 6Ίπεη Α]ίατ ἆθς Ζοις 
ἑρμεῖος ἵπ ἆεὶ αὐλή ἀε5 Ῥα]αβίος 
ἄεπκεη, πο Ἠεκίοι ἀεπιβε]ῦετ 
ορτετίο: νε]. { 954 {. 

Τι. ἐάσομεν Έτ. ννῖτ πγοῖ]εη ἆ8- 
γοη αββίεπεῃπ, ππύθσ]αδβθν, ἀϊεκθ 
Βεάραίαπᾳ παν Ἠΐετ, --- οὐδέ πι 
ἔστιν, πε 7 326Τ. ϐϱ8 1β0 ἆοςολ 
πππιδ ᾳ]1 ο]. 

το. Δρασὺν Ἔκτορα, Ἠπῖθ τ8θ6, 
θα α]]επὰ τοπ {οῦεη Ἠσκίου, 
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µήτηρ παρμέμβλωκεν ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ. 
ἀλλ᾽ εἴ τις καλέσειε θεῶν Θέτιν ἆσσον ἐμεῖο, 
ὄφρα τί οἳ εἴπω πυκινὺν ἔπος, ὥς κεν ᾿άχιλλεὺς Τὅ 
δώρων ἐκ Πριάμοιο Λάχῃ ἀπό δ᾽ Ἕκτορα Λύσῃ.«' 

ὧς ἔφατ᾽, ὥρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα, 
μεσσηγὺς δὲ Σάµου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοεέσσης 
ἔνθορε µείλανι πόντω' ἐπεστονάχησε δὲ Λίμνη. 

ἡ δὲ µολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὺν ὄρουσεν, 80 
ἤ τε κατ ἀγραύλοιο βοὸὺς κέρας ἐμβεβανῖα 

ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ᾽ ἰχθύσι κῆρα φέρουσα. 
εὗρε ὃ ἐνὶ σπῆι γλαφυρῶ Θέτιν, ἀμφὶ δέ τ᾽ ἄλλαι 
εἴαθ᾽ ὁμηγερέες ἅλιαι δεαί᾽ ἡ ὃ ἐνὶ µέσσῃς 

κλαῖε µόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος. ὃς οἳ ἔμελλεν 86 
φθίσεσθ᾽ ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι, σήλόθδι πότρης. 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱδταμένη προσέφη 

Τδ. παρμέμβλωκεν, π]θ α1, 1βί 
Ώη 85εἴπεχ Βθϊΐθ. -- ὁμῶς Ρίς 
Ίμαρ Ἐοιπιε] ἄει Οἀγββεε: τα κ28, 
απέ σ]εῖοπο ἸΜείκο ἆ. Ἱ. ππαΠΜΘΥ” 
Ότοσπει Ταρ απᾶᾷ Ναςβμῖ, Ἠῖεχ Ἡγρει- 
Ῥο]βοἩ γοπ 4ει Β{εβσκεῖι ἆθτ Ε'ἄτ- 
801ρε: νσ]. β 946, ἆεπηπ 89 Επάεί 
Ίπιβ ἀῑο Τπες 1ἵπ ΊΠτει Μεετεδ- 
στοῦζθ. 

τα. ἆλλ) εἴτις καλέσειε, Ναπβο]- 
βαΐπ αἱς πα]]άθετο Εοτπι ἀθξ Βε{εΠ]ς, 
γα]. Κ 111. 

Τδ. ὄφρα πας Κοπ]απκᾶν εἴπω 
η8βΟἩ ἆἄεπι ΟΡίαΕν ἀθβ ἸΓαπεσ[θς, 
ψιθ Π 100. ὃ Τ88. 

Τθ6. λαγχάνω πιῖῦ ἄεπ. 1η ἀθτ Βο- 
ἀεπίαπηπσ οτλα]ἴετ, πε ποςἩ εδ11. 

Υ, πτ--119. Ἱτις Ῥοτα{ξί Τη6ε- 
ἴ15 ἵηπ ἆθεπ ΌΙγπῥρ, πο Ζειτβ 
4ετβθρ]Όοη αι [ἰτὰσί ΔοΠ1]] ζσατ 
Ἡσεταπαραβςϱ ἆογ Ιείοπο Ηε]- 
ἴοτβ Ζα ὈΘθβΒΙΠΙΠΙΘΗ., 

πτ -- 159. ϐ 409. Ιτιβ ἀ4ῑθ σθ- 
νυὈἨπ]Ιοπο (αὐθετροίπ, Πας ἆἀῑο 
Αποτάεταηπςσ ἆθρ Ζ6ι5 Τ4 Π. βο[οτῦ 
Ἀπ{ β1οἨ ῬδσοσαεΠ, 1 5ἱ6 ΔποἩ ϱε- 
πιθ]ηῦ γα. 

Τ8. Υρ]. Ν 98. Σάμου εο. Θρηι- 
κίης ΒΒπιοίμτακο: ζα Ν 19. 

το. µείλανε παχ Ἠϊθς: ἆῑβδ Μεοτ 
βο]ρεῦ ψητά Όνατ βοπδύ πο ας 
µέλας Ὀεπείολπεί, αὖΏετ Η 64 µε- 

πόδας ὠκέα Ἶρις" 

λάνει πόντος, ε 958 μέλαν, πῦμα, 
Φῷ 196 µέλαιναν φρῖχα. --- ἔπεστο- 
νάχησε πια Ἠϊεχ. --- Λίμνη, πῖο 
31, ΜεετεκραοΒί. [Ἀπμαπα.] 

80. µολυβδαίνη ππὰ βυσσός πας 
Ἠ1εχ. --- µ. ὑκέλη: ἂειτ Υετα]εῖομα- 
ρυπΚκό 180 ας τ8δοπο Ηϊπαρίαμτεῃ 
1π ἀῑε Τιείθ, 

81. ἀγραύλοιο βοὸς κέρας, να]. 
µ 9508, αεἵηπ απς βετποτη σεἀτθοϊι- 
βε]ζες Βόπτοπαπ, ἀἆπτοηὮ ππε]ομθς ἀῑς 
Απσε]κομηατ οῬρεσμα]ρ ἀες Αποσε]- 
Ἠακεης 11εί, αππι σα νετμᾶίεη, ἆαίς 
81ο ἆπτοὶ απΏοϊ[βεπᾶϱ ΕΙβδο]με αὔσθ- 
Ῥϊββεη γγτάρ. Όδεπ απ ἀἱθβᾶι Ἡοτη- 
τόητθ πιπ{ς εἴπε Β]εἰκασε] Ὀε[εαί]σί 
σθΘΥΥΘΒΕΏ βεῖη, ἐμβεβανῖα ἀαταιτ- 
β{ἐτοπά, ζα ἀεπι Ἄψεο]ς, ἀῑε Ώδμτα 
Ἱπ ἀἱθ Τήοβο μπα Ὀσαβοπ ον. 

82. ὠμηστῇσιν Βεϊψοτί ἆθι Ἐ]δεἈο 
ης ἨΙθ6Υ, --- κπῆρα βοπ8εύ ηαπγ τοη 
Μεπαβεμθπ: ΖΗ 48: κῆρα φέρειν 5οπβῦ 
πι Ῥ]οίβεπι Ὠαἰῖν, οιπο ἐπί. Ἱπ- 
βοῇετη ἀῑο Βιαϊκασθὶ ἆας Ἠεταῦ- 
{αλτοπ ἆθτ Αηρο] ἵπ ἀἱο Τὶείο Ὦ6- 
πϊτκ6, στὰ ἀϊθβετ Ῥεϊσε]εσέ, γα 
σεηᾶα ΡΕΠΟΠΙΙΙΕΠ Υοπ ἆθπι Δησε]- 
πακοπ σ]]ῇ. 

84. Ετεῖος Ἠεπιϊκζο] -- 99. 
86. κλαίω πας 5αεπ]σμθπα ΟΡ]ε]κέ 

πχ Ἠϊθγ παπά ψ 961. 
86. 6. Π 461. 
7 που ΓΕ οο, 1 
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μὔρσο, Θέτι' καλέει Ζεὺς ἄφθιτα µήδεα εἰδώς.' 
τὴν ὃ) ἡμείβετ᾽ ἔπειτα 8εά, Θέτις ἀργυρόπεξα᾽ 
υτίπτε µε κεῖνος ἄνωγε μέγας δεός; αἰδέομαι δὲ 

μίσγεσθ᾽ ἀθανάτοισιν, ἔχω ὃ᾽ ἄχε ἄκριτα θυμῶ. 
εἶμι μέν. οὐδ ἅλιον ἔπος ἔσσεται, ὅττι κεν εἴπῃ.' 

ὡς ἄρα φωνήδασα κάλυμμ ἕλε δῖα δεόων 
κυόνεον, τοῦ ὃ) οὔ τι µελάντερον ἔπλετο ἔσθος. 

105 

90 

βῆ ὃ᾽ ἰέναι, πρόσθεν δὲ ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις 96 
ς 2 

ἡγεῖτ ᾿ ἀμφὶ ὃδ ἄρα σφι Λιάζετο κὔμα ΔΒαλάσσης. 

ἀκτὴν δ ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὺν ἀιχθήτην, 
εὗρον δ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ) ἄλλοι ἅπαντες 
εἴαθ᾽ ὁμηγερέες µάκαρες θεοὶ αἰὶν ἐόντες. 
ἡ δ᾽ ἄρα πὰρ «4ιὶ πατρὶ καθέζετο, εἶξε δ᾽ ᾽άδήνη. 100 
Ἔρη δὲ χρύσεον καλὺν δέπας ἐν χερὶ δῆκεν 
καί ῥ᾽ εὔφρην ἐπέεσσι' Θέτις ὃδ᾽ ὤρεξε πιοῦσα. 
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε᾽ 
υήλυθες Οὐλυμπόνδε. θεὰ Θέτι, κηδοµένη περ. 

πένθος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσύν᾿ οἶδα καὶ αὐτός' 106 

ἀλλὰ καὶ ὡς ἐρέω. τοῦ 6) εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα. 
2 9 λ .. 2 3 / 2 ἐννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρωρεν 

88. ἄφθιτα υππαπἆςε]ρατα, 89 
πασ Ἠ]ετ Ὀ6ῖ µήδεα. 

89 -- ὃ 127. Τ' 28. 
90. τίπτε µε --- ἄνωγε βο. ἐλθεἴν, 

πας απβ παλέει β1ε] 1εῖοιό ετσᾶηζῆ. 
91. ἔχω Ρίς θυμῶ -- ΙΓ419. 
95. Ὑσ]. β 818 υπά ϱ 924. εἷμι 

μέν, Δαγπάείοη αἀγειβδαναπι: ἆοο] 
πετάς 106 α]]ετάῖπσε σθ]εη. 

95. κάλυμμα ηατ ἨΙ6χ, 5οηβῦ κα- 
Λύπτρη -- κρήδεµνον: τα Χ 406. 

94. κυάνεον αἱ5 Ττααοεισοαπγαπά, --- 
ἔσθος ηἳΣ Ἠ16γ. [Αππαπρ.] 

96. ἀμφί Ζα Ῥεϊιάσεη Ρα6Ι{θ6ῃ. -- 
σφι Λιάζετο κπῦμα ὃ8αλΛ.: ναι. Ν 29. 
2 66. 

9ἵ. ἐξαναβαίνω παχ Ἠ]ε6τ: τρ]. 
Σ 68 ἀπτὴν εἰσωνέβαινον. 

98. εὗρον ὃδ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην 
4 498. Ο 159. 

99. μώκαρες Ὀϊ8β ἐόντες --- ε 7. 
9 806. µ ὃτ1. 3ΤΊ. 

100. πὰρ «4ιέ πατ Ῥοθολίοῃ, πο 
Ζεαβ) Ιμερ]ηρείοσολίετ -7α Μἰέσθ 
Ῥβεσία, πᾶἈ]ητεπᾶ Ἠθτθ 3π 36ΙΠΘΣΓ 

1µηκεη 88/8. --- εἶξε ᾱ. 1. 5ἱθ πιἉς]{θ 
11Υ Ε]αΐ, νγ]θ β 14. 

103. εὔφρην᾽ ἐπέεσσι ἆᾱ. Ἱ. Ὀ6- 
στΏ[δύο ἵο πό {ᾖθαπάλΠοπαι Ὑος- 
ἴοη. --- ώρεξε ᾱ. 1. τοιομίθ 1]πτ ππίθ- 
4εχ ἆθπ Βεομετ Ζατῇσ], 

100 ττ-- με θα 68. 
104. ἤλυθες, Ζα 1; 458 υπᾶ π 28, 

Απθταξ, 1π πε]οπθπι Ἠ]εχ ἀῑο Ὑος- 
απβζε]]απσ ος Ὑετραπις ἀεν Απετ- 
Κεππαπσ Αακάτιο]ς σἱοὈί, ἆαί5 εἷθ 
ἰτοῖσ 1τθβ ΒΟΗΠΙΕΥ696 ἆεχ Αι{{ος- 
άεταπς ρενε 1] 1 σού Ρε[ο]αὺ 184, 

106. οἶδα καὶ αὐτός -- ε 915. 
κ 4ὔΤ, ἀἶθεο αἴπγάιππιθηάε ΕΟΙΠΙΘΙ 
Ῥοταῖθεῦ ἆθπ {ο]σεπάεηπ (ἀθεφεηδαία 
νο. 

106. ΕβίθΒ Ηεπι]εβίομ - τ 1Τ1. 
994. ἀλλὰ καὶ ὡς: οὉ πο] 1ο] υγαῖ[ς, 
ἀα[5 ἆτα 56]ιγ Ῥεἰκήπιππθτί παπά ἁαταπα 
πγθηῖσ οπιρ{άπσ]ο]ι {ᾷτ απάετποϊθῖσο 
ΜΠ({ειαπσου Ρἱ80. --- τοῦ Ώειποι- 
τα ζἶν 1 1η τε]αῖνετ Βεάεαίαηρ. [ΑΠΗ.] 

107. ἐννῆμαρ: ἄοτ Ῥίτοῖῦ νβσαπι 
Άπι Μοτσεπ παοἩ ἆεπ ΠεϊομαπβΡρῖθ- 
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Ἕμτορος ἀμφὶ νέκυι καὶ ᾽Αχιλλῆι πτολιπόρθω᾿ 
χλέψαι ὃ) ὀτρύνουσιν ἐύσκοπον ἀργεϊφόντην ' 
αὐτὰρ ἐγὼ τόδε κῦδος ᾽Αχιλλῆι προτιάπτω. 110 

αἰδῶ καὶ φιλότητα τεὴν µετόπισθε φυλάσσων. 
αἶψα μάλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλθὲ καὶ υἴἷέι σῶῷ ἐπίτειλον" 
σκύζεσθαί οἳ εἰπὲ θεούς. ἐμὲ δ ἔξοχα πάντων 
ἀθανάτων κεχολῶσθαι., ὅτι φρεσὶ µαινομένησιν 

Ἕκτορ᾽ ἔχει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ) ἀπέλυσεν. 116 

αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό 9) Ἕκτορα Λλύσῃ. 
αὐτὰρ ἐγὼ Πριάμω µεγαλήτορι Ἶριν ἐφήσω 
Λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ ἐπὶ νῆας ᾽χαιῶν. 

δῶρα δ᾽ ᾽4χιλλῆι φερέμεν., τά κε θυμὸν ὑήνῃ.ί 
ὧς ἔφατ᾽. οὐδ) ἀπίθησε θεά. Θέτις ἀργυρόπεία, 190 

βῆ δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων ἀίξασα. 
ἵξεν δ᾽ ἐς κλισίην οὗ υἱἶέος' ἔνθ ἄρα τόν γε 
εὗρ᾽ ἁδινὰ στενάχοντα" φίλοι δ) ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 

Ίεη, πο ΑΕΠΙ] Ζαπι εΓβδίεηπ]α]ε 
Ἠεκίοτε Ἰμεῖοπε αππι ἆεπ ἀταρηῆσει 
4εβ Ῥαΐτοκ]ος βοπ]αεῖίαε, απᾶ ετ- 
πειετῖο βἶοὮμ ]εάεη Μουσετ πας ἆετ 
ετηεπίεη Ῥομ]ειίαησ, Ὀϊβ σα ἆετι 
Υ,. 81 Ὀεσίηπεπάεπ Τασ6, 1η ψε]- 
επεπι ἀἷε Ετζᾶπ]αηπρ εὐεπί; ἆλ 8η 
4ίεβεπι ἆθν Βἰταϊς ἀπτοῖ]ι Ζοτπς)᾽ Επῖ- 
βεΏ]α[ς Ῥεεπαεί π]τα, 5ο 180 ἆἀετ- 
βε]οε απίεγ ἀεπ πεαηπ Τασεπ π]οηί 
πηεἩτ ἸΠπρερτίβεηπ: να]. ζα 81. -- 
ὄρωρεν ἵηπ ριᾶβδεπ{ίδοπεπα ΒΙηπΠε: Ὀθ- 
ε{επῖ, 

108. ΄Έμτορος νέκυι εἶπε πη- 
σεφ Ἠπ]οπο Ὑετριπάπηπς, κεοηεῦ 
΄Ἔγτορι νέκυι. -- Αχ. πτολιπόρθῳ 
νο ϐ 9το. Ο Ττ. ὃ ὔ50. 

109. Ὑσ]. 94. ὀτρύνουσιν Ετᾶς. 
οπίβρτοσπεπἁά ἆἀεπι Ῥτᾶεεηῦ. Ρετ{, 
ὄρωρεν 107. 

110. τόδε ἆᾱ. 1. ἄεπ Πϊειθεί Ζι 
ροπ]ηποπάεπ ΒαἨνα, {οϊνι]]ϊςσ ἆῑε 
Ἰμείοπο ΠεταιβΖαβεΏεη. -- προτι- 
ἁπτω πυχ Ἠϊ6χ, {6116 7. 

111. αἰδῶ καὶ φιλότητα νοτῦαπ- 
ἀ4επ νο ἕ 506 νρ]. αποἈ Σ 496, 
τη τεήν: ἀἱο Ἡοεπασπίιπσ παπά 
Ἐτοεππάβο]μα{ξξ ἀεϊπεχβεῖΐζ. --- µετό- 
πισθε φυλάσσων ἆε οοπαϊίια: Εῆχ ἀῑο 
Ζακαπ{ς ταῖς τα οτπα]ίεπ 5πολεπᾶ. 

119. αἶψα ὮὨϊβ ἐλδέ -- ἆ το. 
ἐπίτειλον σ186ῦ Απποιμαιης. 

119. ἐμὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων -- 3 
25τ. 

116. ἔχει σατᾶςκ]1ᾶ] 6. --- οὐδ- 
ἀπέλυσεν: ος παν ἄαταπα Ζύγαχ π]οπε 
βηπσθσαησαεη, Ἠδ{ίε αὖεχ βεϊπετδεϊζβ 
ἀἱε Απε]όξαπο απρ]είεπ Κὔππεη, 

116. αἴ κέν πως οἨ .οὗνα. -- 
δείσῃ Κοπ]. Αοτ. ἴππ Επτοπί ετ- 
στεῖἔεη ντ. ὰ 

117. ἐφήσω: ἃαἃ Ἰπῖς ἀῑε Ὀδετ- 
Ῥτίησετίπ οσὔϊί]ῖομπετ Βοΐδεπαίίεν 
οἆθχ Βε{εΠ]θ 19ΐ, 5ο Το]σύό οιπε πεῖ- 
ἔετες ἵπ ἆεπ {ο]ἰσεπάοιπ ἸπβπΙ νε 
46 Ιπηα]{ ἆθβ Βε[εΠΒΙ8. 

118. Λύσασθαι ἁἀαίδ ες βδἱςἩ 
(ἱοῦ) 1956, Ιοβκαπίε, ἀπσοσεπ Λ1ύσῃ 
116 Ἰοβρφεῦ0οϱ. -- ἐόντ᾽ (Ξ ἰόντα) 
Ὀϊ8 Αχαιῶν -- Ο 116. 

119. τά Ὀ]δ ζήνη: νο]. Τ 114. 

Ὑ, 190-145. Τ]οδῦίς νοτκὔῃ- 
ἀϊῑσί 1πτεπι Ῥομπο ἆεπ Απ{Γ- 
ἴταρ ἀ4θβ Ζ618. 

190. Ὑβ]. Β 106. 
191. Ὑᾳι. τα 4 44 ππᾷ ὦ 488. 
192. ἔνθα Ἰοκα]ι: ἀοτῖ. 
198. ᾖΖνοϊίο ἨΗεπιΙββςεῃ: νρ]. 

Ὁ ῥ96, 
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ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντ᾽ ἄριστον' 

τοῖσι ὃ᾽ ὕις Λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ [έρευτο. 196 
ἡ δὲ μάλ᾽ ἄγχ) αὐτοῖο καθέξετο πότνια µήτηρ, 
χειρί τέ µιν κατέρεξεν. ἔπος τ᾽ ἔφατ) ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν' 
»τέκνον ἐμόν, τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων 

σὴν ἔδεαι κραδίην, μεμνημένος οὔτε τι σίτου 

οὔτ εὐνῆς: ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι 190 
µίσγεσθ’' οὐ γάρ µοι δηρὺν βέῃ., ἀλλά τοι ἤδη 
ἄγχι παρέστηκεν Θάνατος καὶ μοῖρα αραταιή. 

ἀλλ᾽ ἐμέθεν Ἑύνες ὦκα, «4ιὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι. 
σκύζεσθαι σοί φησι θεούς, ἓξ δ᾽ ἔξοχα πάντων 
ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ µαινομένῃσιν 186 

Ἔκτορ᾽ ἔχεις παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ) ἀπέλυσας. 
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ Λῦσον, νεκροῖο δὲ δέξαι ἄποινα., 

τὴν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽4χιλλεύς' 
τῇδ᾽ εἴη" 

ει ελ / Δ λ 2 
ος ἄποινα φἑέροι., καὶ νεκρὸν ἄγοιτο., 

εἰ δὴ πρόφρονι θυμῶ Ὀλύμπιος αὐτὸς ἀνώγει." 140 
ὡς οἵ γ΄ ἐν νηῶν ἀγύρει µήτηρ τε καὶ υἱὸς 

πολλὰ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον. 
194, ἐπένοντο ὙατθΘη σθβ8οΏἩ{- 

ὗ1σ. -- ἐντύνοντ᾽ ἄριστον Ξ- π 2. 
[Αημαης.| 

196. [έρευτο Ῥ]αβαρξ. οιπο Απσ 
πηρηΐζ, ].ς σοβοΏ]αο]λτεῦ, 

121. Ὁρ]. σα 4 961. 
1298. τέο μέχρις πχ Ἠϊ6χ, βοπεύ 

ἐς τί, πο Ἡ 4606. -- ὁδυρ. καὶ 
ἀχεύων Ξ- Ι 619. β 28. ὃ 100. ἕξ 40. 

199. ἔδεαι πραδίην: να]. Ζ 305 
ὃν θυμὸν κπατέδων, ππᾶ πας Ἀμη- 
Ίσπεπι εσεηβαΐία, πο ἆθπι Πεν 
{ο]βεπάρη κ ὃπν θυμὸν ἔδων, βρώ- 
µης δ᾽ οὐχ ἅπτεαι οὐδὲ ποτῆτος; 
Ἰοχίσεπε Ἠαξία Αο]]]] Ῥετείέᾳ ρ 66 {. 
τβ. 48 απι Μαλ]ε [αϊ]σεποπιπαθη, 
απον Ῥε[γεπιάεί Ῥ6ί ἀ1εβετ Αησαβε, 
ἀαΐς 194 Ε. σεταᾶο ἀἱο Ὑοτρετεῖ- 
ἔπησεη ζα 6ἴπεπι Μαλ]α 1π 5δἴπεπι 
Ζε]ίο απεἀτιοκ]οὮ ετπᾶηπῦ αἰπἀ. 

180. Ὠίθεει απᾷ ἀῑο {ο]σοπάρη 
Ζνγαὶ Ύ6ιβο πατάεπ του ΑτβίαχοἩ 
ναγποτί{θη, Ὠθβοπάςτβ πει] ἆατ Ἠϊ6γ 
ἄεπι Βοπτπ ογθοῖ]ίο Ώπί Ίπι Μαπάφ 
ἆετ Μαϊζίετ απσεζϊεπιεπᾶ ΑοΠίθη. 
Ἰπάςς 150 αΏρθεε[πεπ νοη ἀ4ετ ΖΥγεΙ{ε]- 
Ἠαίθεη Βετεομθίσαπσ ἆ1θβος Ὀτίαι]β 

νβ]. 676 εἶπο Απαβεοπεϊάαπσ ἆθτ 
Ύετβο ομπο Απάεταηπσ ἀ65 Τεσίοβ 
1η 199 π]ομέ ταῦρ]Ιο]. --- ἐν φιλό- 
τητι µίσγεσθαι, πο Β 259. 

181 4. Ὑρ]. Π 865 6. βέῃ τα Ο 194. 
155 --  ἩὮ 26. ϐ08. 
194---196 -- 119--- 116. 

Ἠ1εν παπά Υ 171. 
191. δέξαι ηΙπΙτῃ αἩ, πγθῖςθ πο 

ᾳιτῆο]:; ἄποινα: Αποετβίοῦεη 61ΠΘΒ 
Τμῶβεσε]άεθ 18δύ ἀῑρθ αε]ρανετείᾶπά- 
σπα Ὑοταιββδθίζαπς: Ζα Φ 99. 

189. τῇᾷδε 8ο. -- φέροι Ορίαῖν 
ἀθτ ουείε]]απα: Κτ. Ρ1, δ4, 14, 3. 
--- ἄγοιτο Κοηζθβεῖν, πο εἴη. 

140. εὖ δή πεπη ἆθηπ ᾱ. 1, ἆθ 

νο, 

εξ Πα 

18. -- πρόφρονι θυμῶ πι ετηεί- 
Πομεπι Ὑῆ]επ, ετπβέ]1ο: 2α Θ 
89, --- αὐτός Ἰοῖη ετίηρετεν 8]ς 
4εγ Πδο]λςίο οΐξ, να]. 90 αὐτή. 
Τη ἆσπι ΊΠ]οι ἀθΒ Ζ6ις Ἠασί Εν 
Αολμ] ἆαάς οπἰβοπεϊάεπάε Μοίν, 
ἀας Γιῶβδεσε]ᾶά Κοπιπιί πας αἱ5 αἶπα 
ηαεὮ ἄετ Β15{96 ποἰπεπάϊρε ΥοταἈβ- 
φείσιης ἵπ Βεἰταςλί, 

141. ἐν νηῶν ἀγύρει, βοηθί νεῶν 
ἐν ἀγῶνι: πα Ο 428. 

149. ΥΡβΙ. Γ 156. ν 10δ. 
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Ἶριν 

μβάσκ᾽ ἴθι, Ίρι ταχεῖα" 

24. ΙΔΙΑΔΟΣ «, , 

ὤτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱἐρήν' 

Λιποῦσ ἔδος Οὐλύμποιο 

ἄγγειλον Πριάμω µεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω 146 

Λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ ἐπὶ νῆας ᾿4χαιῶν, 
δῶρα δ᾽ ᾽4χιλλῆι φερέμεν. τά κε δυμὸν ἰήνῃ. 
οἷον, μηδέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ. 
κῆρύξ τίς οἳ ἔποιτο γεραίτερος, ὃς κ᾿ ἰθύνοι 
ς / ασ 2/ 2 οὶ Δ 5, 
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐύτροχον. ἠδὲ καὶ αὖτις 150 

νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ. τὸν ἔχτανε δῖος ᾽4χιλλεύς. 

[μηδέ τί οἳ Δάνατος µελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος" 

Υ. 1459--18τ. Ζετς Ἰ1Ἀ[εί ἆαπτοι 
Ιτ]ς ἆθεπι ΡΥΙ8Π105 σεΏΙείεη 1Ἠ 
ἀ4ᾳ5 "Ώασει Ζα ΑΟΠΙΙ] σα {αμ- 
16Η, πι Ηεκίοις Πεῖοηπε σΖα 
1ὅκεηῃ. 

148. Ἐχείες ΗεπαϊβίεὮ -- Θ 8998. 
ὀτρύνω πῖ εἰς, ψὶε 289 παῖξ ἐπί, 
νο]. α 86. ο 9τ. 

144. Ἑτείεε Ἡοπιϊεδίε] -- 6 8599. 
4186. Ο 158, νσ]. 7α Β 8. --- ἔδος 
Οὐλύμποιο: τε]. 4 406 Θήβης ἔδος, 
ν 844 Ἰθάνης ἔδος τς 4 45 ναιὲ- 
τάουσι πόλεις, Ἱπάεπι ἀετ ἄτίθσ]θ 
εἵπ ἀαποτπάες Βεῖη πηής Ἰομπεπ 
Ῥοσεϊομπεῦ. 

146. Ἴλιον εἴσω: 
ὤγγειλον, πθ ὃ Ττ6. 
ασ πια ππδ ο: 

148. ΜΙ{ μηδὲ -- ἴτω σεΏῖ ἆῑε 
Ἠεᾶᾷα αἩπς ἆεγ Ππβηιανκοπείτακῖοη 
1η ἆαβ Ὑετραπι Πηϊίαπι ἄρετ. --- 
ἄλλος Τρώων, εἶὔπα εἶπεν ἀ4ετ Ὦ6- 
πηορετοπίεη, πὶθ Ι 265 ΑΠἴΕΠΟΣ 
ἀθπ Ῥτίιαπιοβ Ῥοσ]εΙζεῦ. 

149. κῆρύξ τις: Αθγπάείοηπ αἆγει- 
εαὔΐναπι: ἆῑθ Βεσ]εϊίαπς ἆεξ ΚΟπῖσα 
ἀατοἩ αἴπεη Ἡθτο]ά οπίβρταςι ἆἀ6τ 
βἰεμεπάεη ΒΙ0ίθ6, ἆαμετ Ἠϊει ἆθτ 
Ναοπάτας]χ απξ γεραίτερος Πεσί; εἶπ 
Ἀλίετετ Ηετο]ά αΏθχ επιρ{αΒ] 8ἱΟἨ 
{ὔν ἀἱο Εαμτί ἵπ ἆαδ [εἰπά]οπε 
Ίαφενγ ἀπτοα 8αεἴπο τεῖ[ετο Ετ/[αΙ- 
της απᾶ ρτὂίδετε Βαεοππεημοίῦ, --- 
ὃς κ᾿ ὑθύνοι ἵπ ΒηΒ]επι ΒΙΠΠΘ, Π8ΟἨ 
ἀαπι Ορίαζϊιν ἆἀ68 Παπβολθς: σα 
Η 942, 

160. Ἐπταίθι Ἠεπιβίοι - 1Τ9. 
ζ 9τ. 2600. ἅμαξαν: αἶπ της Μαπ]- 
Ώπθγεη Ῥεβραππί{ος υ]οιτᾶἀτίσοετ Τ,αδί- 

σα α πι, ταῖς 

πᾶσεη: 954, Ὀθεθιπιπιξ ἀἱθ ἄποινα 
115 Ίαρετ Ζα Ῥτίηπσεη παπά Ἠεκίοις 
Πείοπο σπατήςκσα{ήητεη. ΕΡΤΙΒΠΙΟΡ 
{αἩχ αΕ εἴπεπῃ Ζγγειτᾶάτίσεη δίφρος 
999. 

161. νεκρὸν --- τὸν ἔμτανε: ἆετ 
Ἠε]αθινδαίζ Ὀι]άεῦ ἵπ εεἴηπθπι (6- 
βαπι η μα]6 εἶπο Ἐρεσχεσθεθ Ζια νε- 
πρόν, ἆα1ει γογ ἀἆθπιδε]ρεη π]σ{ 
είπα εἴπ ἀετιοηβίταῖνες τοῦ τα ετ- 
σᾶπσεηπ 150. [Απμαηρ.] 

159--.158δ. Ὠϊθ ἵπ ἀϊθδεῃ Ύεγδεη 
σεσεθεπο Απκηηπάίσαιηπσ ἆεβ βἱς]ε- 
τοη (ε]θῖῖς ἁπτοεἩἈ Ἠθυιπιεβ, 5οπίθ 
4ἱε6 Ζιβίοπειιηπς, ἀαίβ Ῥτίαπιος γοη 
ΑΕΠΙ] πΙομίς σα Ὠοϊτεμίεη Ἠαῦο, 
Ῥ]αιρέ ἴπι Υετ]ααξ ἆθτ Ετᾶβ]απσ 
ομπο αἱ]ο Ἰλατκαηςσ. ὮἘῬτίιαπιος Ὀ6- 
πα(σο ἀἱθβο ΜΙΜίείι]αηπσ πΙοἩξ, πι 
4ἱ6 εοΏπετεπ Βεβεοτρηϊςεθ ἄος Ηθ- 
καθε ζα 26Ι5ΙΕΙΕΗ τσ]. 208---8 πας 
950 Π., αρτιοπί τΙεἰπιεμτ γοη ἆεν 
Μόδσ]λεμκεϊῖς βεἶπεθ Τοὰθς ἵπ 6ἴπθυ 
Ὑγεῖφο, υγε]οῖε ταῖῦ 4ετ Ἠ]6υ ρεσοῦθ- 
η6π ΖιβΙεμεταης ππνετγᾶσ]Πς] 198, 
9548. Ἐβεπδο 1850 εεἶη ρ8ησε58 
ΒΕεΠ6ΗΠΙΕἨΠ, ἆπ 11πι Ἠθιπιθ γΙκ- 
11ο]ι οπέποαοπἑῖξί, 958 4. ἀπτοβας 
π]οΏῦ ϱΙΚΘΗΠΕΠ, 4.8 ος εἶπα Αμπαπσ 
γοη ἆαν Βοπάπηα 468 Ἠθιπιθρ Ἠαί, 
Ἐπά]οὰ πἰτά ἆὧθν Ἐπίβολ]α[ ἆθς 
Ζ6ιβ5 Ἠογπιθβ Ζπ βεπάση 885 Ε. αβ- 
ἀτᾶςο]]]ο]ι ἀπτοι ἆαξ ΜΙ]εϊά πιοίῇ- 
ν]θτί, πο]εῃθςθ Ζ6ιβ πηῦ Ῥτίαπιοῦ 
οπιρβηᾶοί, αἱ εν ΠΠ παρ ἆθπι 
Ἠενο]άο ἵπ ἀατ Ἐβρεπο ετρ]οκί, 

159. τάρβος παν Ἠθ6ε, ἨΘΌεπ 
Θάνατος Ἱπ κοπκταοῦεπ  ῥΒΙΠΠΘ: 
ΒοἩτθς]η1Β, 

ς--ᾱι μή 



24. ΙΔΙΑΔΟΣ 5». 

τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν ἀργεϊφόντην, 

ὃς ἄξει, εἴως κεν ἄγων ᾽4χιλῆι πελάσσῃ. 
αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην ᾽άχιλῆος, 
οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύξει' 

οὔτε γάρ ἐστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄόσκοπος οὔτ ἀλιτήμων, 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.]" 
ὧς ἔφατ᾽, ὥρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα. 

ἶξεν ὃδ) ἐς Πριάμοιο, κίχεν ὃδ᾽ ἐνοπήν τε γόον τε" 

παῖδες μὲν πατέρ ἀμφὶ καθήµενοι ἔνδοθεν αὐλῆς 

δάκρυσιν εἶματ) ἔφυρον. ὁ δ᾽ ἐν µέσσοισι γεραιὸς 

ἐντυπὰς ἐν χλαίνη κεκαλυμμένος ἀμφὶ δὲ πολλὴ 

10τ 

155 

160 

κόπρος ἔήην κεφαλῇ τε καὶ αὐχένι τοῖο γέροντος. 

τήν δα κυλινδόμενος καταμήσατο χερσὶν ἐῇσιν. 166 
θυγατέρες ὃδ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο. 
τῶν μιμνησκόµεναι, οἳ δὴ πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ 

χερσὶν ὑπ ᾽άργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες. 
στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον «4ιὺς ἄγγελος, ἠδὲ προσηύδα 

τυτθὺν φθεγξαμεένη’ 

165. Ἐπεῖες Ηεπιφίῖοβ υς]. ὃ 526. 
τοῖον πομπόν ΡτθθΙκαδῖνε ΑΡΡΟΒΙΡΙοη 
παπι ΟΡΙεκί ἀργεϊφόντην. τοῦον 
Ἠαΐζ βεϊηο Βεζίεπαπσ ἵπ ἄεπι τοι- 
Ἡρτσεπεπάεη Βαΐσπο ππᾶά ψ]τὰ ἆπτομ 
ἀθπ Το]σεπάεη Ἠε]αΜΙνεαίζ ετ]Ἀτ[ετί: 
γα. β 286. 

164. ὃς αἱ Ἰᾶπσε, πο Χ 996. 
-- ̓ἄγων ταῖς πελάσσῃ νο]. ἐπέλασσε 
φέρων γ 800. --- Αχιλῆι ᾱ. 1. Αολ]]8 
Ζε]{, τρ]. 156. 

166. Ὑρ]. π 104. οὔτε -- τέ -- 
εημο --- εἴ, πα Ἠ1εγ. 

16τ. ἄφρων τοη ΒΙΠΠΘΗ, ἄσκο- 
πος ἩἉΠΏΘΒΟΏΠΠΘΗΠ. -- ἄσκοπος παπά 
ἁλιτήμων παχ Ὠ]εχ παπά 186. 

168. ἐνδυκέως βοτσβα πι, τηῖζ ἆθτ 
ἀεπι [κέτης βεπα]άϊσεη Εὔτεοτσθ. 

ος -μ ϐ 109. 
160. ἐνοπήν βοπεῦ τοπ ἄθβο[τθί 

Ίπ Καπιρε, Ἠϊετ εητα{ 
161. Ζα Ῥεϊάεη Μαϊδεη ἆθξβ ἨΗοίες 

Ἠαϊζεη παοῖ 7 39458. ἀἱο ΒὔἨππο 
απᾶ Τδομίει ἀθΒ Ἐτίαπιο8β ΊἨπτο ὁἄ- 
λαμοι. 

162. ὁ δ᾽ ϱο. ἦν. -- Βεαο]ίο ἀῑθ 
γεχβοπϊεάεπεη Ατίεπ, πῖο ἆῑο Είπ- 
πε]ποι χο Φομπαθις Αιβάτασῖς 
σεῦεπ. σι. Σ 288, 

τὸν δὲ τρόμος ἔλλαβε γυῖα" 1πο 

169. ἐντυπάς ηιχ Ἠϊ6χ, Αάτ. 
{εϱκί ϱἴπρεβοι]ασςη, πι ἐν 
χλαίνῃ κεχ., 80 ἀαί[ απο] ἃς Απί- 
Ἠΐέᾳπ γοπι ΜαπίεΙ νγετάροξί πατ: σα 
4. 86. κ ὅδ, ππι βἷοὰ Ιπ β6ΙΠΕΘΠΙ 
ΦοἩπιθιζ τοη ἆθτ Απ[δεηπε]ῦ αρσι- 
δοἩ]δίδεη. -- ἀμφί Αάν. τίπςββ, 
[Αηβαης. 

164. κόπρος Βία, να]. 640. ἆ 
414. --- πεφαΛλῇ απᾷ αὐχένι Ίοκα]ε 
Παΐϊνε 85 σεπαιετθ Ῥεείτηπνπης 
σα ἀμφί, πε Ν Ττ04 8. --- τοῖο γέ- 
ροντος, πιο Ι 469. 4 620. ο ὅττ 

απᾷ 1π ἆετ 0άγββεο: πι γ 588. 
1606. παταµήσατο πχ 16Υ, νσΙ. 

ἐπαμήσατο ε 485, Ἠ]θυ κατά ἵη ἆθπι 
Βππθ του κατὰ κεφαλής, νβ]. ὦ 
816 1. ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν. ἑλὼν 
πόνιν αἰθαλόεσσαν χεύατο κἀκ κε- 
φαλῆς. 

161. Ἐτείες ΗεπιβίεὮ -- 9. πο- 
Λέες τε καὶ ἐσθλοί -- Ζ 452. ἕ 284. 
χ 304. 

168 -- Ν Ττθδ. 
1Τ0. τυτθόν 16156, 8ο παν Ἠ16χ, 

φθεγξαμένη Ῥατζ. Αογ, ἀῑο Θπιπιθ 
ετπεθεπά, απ]λερεπά. -- τρόμος ἔλ- 
Ίαβε γυῖα -- Ι’ 84. 3 506. σ 88. 
Πῖς ερτῖομέ είδε, {6ἱ15 ψγεῖ] βίο πα 



108 24. ΙΛΙΑΔΟΣ: 6», 

»9άρσει, 4αρδανίδη Πρίαμε, φρεσί, μηδέ τι τάρβει’ 

οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὺν ὀδδομένη τόδ᾽ ἱκάνω, 
ἀλλ᾽ ἀγαθὰ φρονέουσα' «4ιὸς δέ τοι ἄγγελός εἰὖμι. 

ὕς σευ ἄνευθεν ἑὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει. 
Λύσασθαί σ᾽ ἐκέλευσεν Ὀλύμπιος Ἕκτορα δῖον, 
δῶρα δ᾽ ᾽άχιλλῆι φερέμεν. τά κε δυμὸν ἰήνῃ. 
οἷον, μηδέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ. 
κῆρύξ τίς τοι ἔποιτο γεραίτερος. ὅς κ᾿ ὑθύνοι 

ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐύτροχον. ἠδὲ καὶ αὖτις 

νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος ᾽άχιλλεύς. 

[μηδέ τί τοι Δάνατος µελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος' 
τοῖος γάρ τοι πομπὺς ἅμ᾽ ἕψεται ἀργεϊφόντης. 

ὕς σ᾿ ἄξει. εἴως κεν ἄγων ᾽Αχιλῆι πελάσσῃ. 
αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγησιν ἔδω χλισίην ᾽4χιλῆος. 
82 ο ον / 2 / 2 

ουτ αυτος ατενεει απο τ 

22 2) 
οὔτε γάρ ἐστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄ 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυκέως ἵκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.]ά 

ἡ μὲν ἄρ) ὡς εἰποῦσ) ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις, 
αὐτὰρ ὅ γ᾿᾽ υἷας ἄμαξαν ἐύτροχον ἡμιονείην 

ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἐπ᾽ αὐτῆς. 

αὐτὸς δ᾽ ἐς Δάλαμον κατεβήσετο κηώεντα 
κέδρινον ὑψόροφον. ὃς γλήνεα πολλὰ κεχάνδειν. 

ες 

ἀεπι Βτίαπαος ϱΙομίραχ 18έ, {61]8 απο] 
Ἅπι 1Ἠπ πΙοπί Ζα 6ΤΑΒΟΏΗΤΕΕΚεΠ: πεΠΏ 
46χεε]θο µσ]εϊοπποπ] Πες εχ- 
εοΏτιοκέ, 9ο οτκ]ᾶτί αἴοι ἆάπς αιιξ 
4ετ {Πεβεγεοπϊζετίεη (επιζίετει- 
{βββαηπς ἀθβεε]ρεπ. 

11. Θάρσει απᾶ μηδέ τι παῖῦ 
7υθΊίεπα Ἱπιρεταδῖν: τα 4 184. 

119. κακὸν ὀσσομένη, τα 4 105, 
Ἠϊοτ: Όπ]λοδι] πι ἀθϊβίο βοΏαπ- 
επ ἆ. 1. ππι ἆῑτ αἵη ἀτοπεπάθς 
ὉὈπλθι] σα τετκήηπάίρεη, τόδ᾽ 
εἰρεπ{ί]ΙοὮ ἀ16βθβ (ΚΟΠΙΠΙΕΗ, τνῖθ 
ϱ5 εΌεπ οτ{ο]ρί 198), Ἀρετβείσε 1εῦ 20 
οἆενχ Ἠ16Υ, 

119. ἀγαθὰ φρονέουσα, πο Ζ 169. 
α 48. -- ἄιός Ἠἱ5 εἰἶμι Β ο6. 
τοέ ἀῑτ ᾱ. 1. ψ]ββο. 

174 -- Β 2Π. σεῦ 18ῦ νοη κήδε- 
ται αρηηρϊᾳ ππὰ σα ἐλεαίρει ἵπ 
4εγ Έοτχπι σέ Ζα ἀεπΠπΚεῃ. 

1τό-- 197 - 146-158. 

᾿ ἄλοχον ᾿Εκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τε’ 

1Τ56 

180 

ἄλλους πας ἐρύξει' 186 
σκοπος οὔτ) ἀλιτήμων, 

190 

ΞΥ. 198-- 951. Ἠεκαῦε γετ- 
βασομί νετσεβεης ΕΤΙΑΠΙΟΒ Τοη 
4ετ Εαϊτὸ 1π ἆπβ {οϊπά]]ο]οα 
Τασοτ2ρατςοκσαλπα]ίθιῃ. ΏὈϊθβατ 
νἈπ]ὸ ἵπ ἆεν ΥοτταίβΚαπιπιθς 
4ἱ6 ἄ68εοεπεηπκο σα Ηεκίοτς 
1, ὅβαηπρ ας. 

1868 -- ϐ 426. 4 510. Σ 205. 
189. ἅμαξαν Ὀϊ9 ἡμιονείην Ξ- ζτο. 

[Απμαηρ.] 
190. πείρινθα, πῖθ ο 191, εἶπ 

νιετεσκῖσει οἆεχ ταπᾶθτ Καβίεη απβ 
Ἠομτ- οει Ὑγεϊάεηρεβεομέ, ἆθς 
παοἩ Βεάανέ απ ἀἱο ἅμαξα οἆοες 
ἀπήνη σεραπάεπ πιτᾶθ, ππι ἀἷθ 
Ἐτασλέ παδατωπιθησαμα]{θη. 

191 -- ᾖ7 388. ο 99. δάλαμον 
ἀἱο ἵπ ἆθπι Ἠϊπίθιβίθυι Τ6ΐε ἆθς 
Ἐταιθεππποπιηρ ἴπι Ἐγάρθβολο[Ε ϱθ- 
Ίεφεπο οτταῦβΚΕΠΙΠΙΘΤ. 

192, κέδρινον πχ Ἠϊ6χ, ἀοςἩ κέ- 
δρος ε 60, πας Οροἀετηλπο]α ρείᾶ{ε]ό. 



24. ΙΛΙΑΔΟΣ -ὐ, 109΄ 

μδαιµονίη, «4ιόθεν µοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλθεν 

Λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 196 

δῶρα ὃ᾽ ᾽άχιλλῆι φερέµμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ" 
ἀλλ᾽ ἄγε µοι τόδε εἰπέ. τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι; 

αἰνῶς γάρ μ᾿ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγεν 
κεῖσ᾽ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔδω στρατὸν εὐρὺν ᾿ἀχαιῶν.' 

ὡς φότο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μµύθω' 200 

»ῶ µοι, πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ). ᾗς τὸ πάρος περ 
ἔκλε᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ' οἶσιν ἀνάσσεις: 

πῶς ἐθέλεις ἐπὶ νῆας ᾽4χαιῶν ἐλθέμεν οἷος., 
ἀνδρὺς ἐς ὀφθδαλμούς. ὃς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς 

υἶέας ἐξενάριξε; σιδήρειόν νύ τοι ἠτορ. 2056 

εἰ γάρ 6) αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν 
ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ 

-- γλήνεα πατ Ἠῖας, 
Βοπαταεζϊσκαο. 

194. δαιµονίη, ψιο Ζ 486, ἆτ 
Άτπις.--- ἄιόθεν 7α ἄγγελος: Ὀμύμ- 
πιος 150 Πϊπσασε[ᾶσί, νγεῖ] απο} αῑθ 
ὕσσα ππᾶ ἀετ Αά]εγ αἱ 4ιὸς ἄγγε- 
λοι Ὀεπεϊομπεί ποτάεη: Β 989. 6 
999.996. ἄγγελος ᾖλθεν--- Σ9. μ8τ4. 
πο 106-- 145. 119. 146. 111. 

Λύσασθαι ΤηΜ. ἄετ Αποτάεταπς πας] 
ἄγγελος ἦλθεν πῖο 4 Τ15, απᾶὰ 117 
ΏηαςἩ Ἶριν ἐφήσω. 

191. Ἐτείεε Ηεπι]αβοἃ -- 4 819 
τηπᾶ βοηβῦ. τί --- εἶναι, νβ]. ι 11: 
πας ᾱ. 1. πε]οῃπθγ Ατί βολοεῖης ϐ8 
αῑν σα εαἵηπ, ναςβ 8ο ἆαπ ἆατοηβ 

198. Ὑβὶ. Χ 8409. 
199. πεσ᾽ ψητά πᾶ]μει Ὀθβίπιπιί 

ἀπτεὮ ἐπὶ νῆας, ἀῑδ πψεϊθετο Ἐ6- 
βΗΗπΙπιπηρ ἔσω στρατὸν εὐρὺν Αχαιῶν 
περι ἆάξ ε[άΠτΗΙοηο ἆἀθβ (απσος 
ἨεΙγοτ. 

200. Ἐταίος Ηαπιϊείῖο] -- 
Ζυεῖζθς - ο 484. 459. 

901. γε]. σα Β 989. 
203. ἔκλε᾽ (ο) απβ ἐκλέεο πι 4 

916 ἀποαίρεο 818 ἀποαιρέεο ΑΥΗ- 
Κορ]ετῦ ταν Ζατβοκπίεβαπς 465 
Αοοεπῖς. -- ἐπ) ἀνθρώπους, πίθ 
ΏβΟἩ κλέος ἐστί Κ 918, τα α 999. 
--. οἶσιν ἀνάσσεις νου] οἵη ἆθπι 
ξεύνους επὔερτεσμεπάθ» Ῥαβείαπόϊν 
οὔετ Αἀ]εκίν 1πι Αοο. 

208. Ὑρ]. 619. πῶς ἐθέλεις, πε 

σ]ᾶηπταοηπᾶο 

β 561, 

γε, οὔ σ) ἐλεήσει 

4 96, νσ]. β 964, νψὶο Καπί ἅπ 
ἀἱο] απίδοπ]είεεη, πποἩθγ ἨΠΙπιπιβῦ 
ἅα παν 4εη Μπέι! 

904, πολέας τε καὶ ἐσθλούς πυῖθ 
4 3998. ὦ 42τ: οι2ᾶλ]ο 146 1η ἆθτ 
Ἠϊαβ παν ἆει Τοὰ τοη Ίγκαοῃ, 
Ῥο]γψάοτοβ παπά Ηε]ίοτ. Όαπι {θ- 
ἄ4αηκεη 44. Ἱ- 

906. σιδήρειον Ὠϊβ ήτορ τρ]. χ 
8δτ. ὃ 998. µ 3980. 

206. σ᾿ αἱρήσει ἀῑο] εχσταΙ{θη 
στά, 156 δεν ααΠα]]επᾶ σθβαρί, ἆα 
Ῥείππ]ορ Πεϊγη]]]σ αἶο] Ίπ ἄῑδ ε- 
πα]ῦ ΑοΠπΙ]]5 Ῥεσϊιαρί. Νίο] παπάς 
ρεγεπιὰρί ἀἱα Ζαδαπιπεπκύε]]ππς 
πηῖῦ καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν, πε]- 
οἩθΒ σαπι εΓπσετεπ ἨπαὈβίθίσεπᾶ 
σθ{α{[8δ6 νγετάση πια[5: ππὰ παν πιο 
ἄεη Απροη εχΏ]ῃοκεα στα. ΒΕΠ 
απβρτεοπεπά 186 ἆῑο γετπιπθαπᾳ σ᾿ 
ἀθρήσει Ώη Βΐε]]ε γοπ σ᾿ αἱρήσει. 
--- ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν, πὶε Ε919. 
[Απμανρ.] 

90Τ. ὠμηστής βοηεῦ τοπ ΕΒαπῦ- 
γῦσθε]η παπά Ηαπάεπ (85 τοη ΕΙδμεπ), 
Ἠϊ6γ νοπ ΑΕΠΙ] σατ Βοπεϊεππαπο 
ΒΘΙΠΘΥ 1εἰά επβομα{τΠομεη ἛῬαολοποβῖ, 
νβ]. 9 41 Λέων δ᾽ ὣς ἄγρια οἶδεν 
ππᾷ ἆθῃ Ὑ/απεος ΑοΠΤ]]8 4 946 Ε. 
αἴ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ 
θυμὸς ἀνείη ὤμ᾽ ἀποταμνόμενον 
κρέα ἔδμεναι, οἷώ μ᾿ ἔοργας το]. 
4 548. -- ἄπιστος πηζατοτ]ᾶρείᾳ, 
{οξίςολ. -- ὅ γε Ὀϊδ αἰδέσεται --- 



110 24. ΙΛΙΑΔΟΣ «ὁ, ι 

οὐδέ τί σ᾽ αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωµεν ἄνευθεν 
ἥμενοι ἐν μεγάρω: τῷ δ᾽ ὥς ποθι μοῖρα κραταιὴ 
γεινομένω ἐπένησε Λίνω. ὅτε µιν τέκον αὐτή, 210 

ἀργίποδας κύνας ἅἆσαι, ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων. 

ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ. τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι 

ἐσθέμεναι προσφῦσα" τότ᾽ ἄντιτα ἔργα γένοιτο 

παιδὺς ἐμοῦ. ἐπεὶ οὔ ἓ κακιζόμενόν γε κατέκτα. 

ἀλλὰ πρὸ Τρώων καὶ Τρωιάδων βαθυκόλπων 2156 
ϱ πι 2 2 / / ΦΡΙΤΙΑΙ κ. ». ες 
ἑστεῶτ΄. οὔτε φόβου µεμνηµενον οὔτ΄ ἀλεωρῆς. 

τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε γέρων Πρίαμος Δεοειδής" 
/ 3 2 / ΙΑ / / 2 λ 

ωμή μ᾿ ἐθέλοντ᾽ ἰέναι κατερύκανε. μηδὲ µοι αὐτὴ 
2 τν / λ / : 2ο / / ὄρνις ἐνὶ µεγάροιδι κακὺς πέλευ᾽ οὐδὲ µε πείσεις. 

Χ 1298. Ζαπι ἀεάαπκεπ νρ]. 44 απᾷ 
Χ 419, ποπαοἩ Ἠϊ6ι Ῥεί αἰδέσεται 
τοτπε]λτη]1οἩ ἆας Α]ἴογ ας Ε]εποι- 
ἀεπ αἱ Μοΐϊν σα ἀεπκοαῃ 150. 

908. νῦν δέ, πι εσεπεαίσ τα 
σον Αὐφιοπυ ἆθς Ῥτίαπιος Ζα ΑοΠΙΙ1 
7α. σεηππ παπά ἄεπ αἶοι ἀἆθται 
Κπῆρίεπᾶεη Βα[ήτομβίαπσεη: πεῖη 
νΙθ]πιεἩτ. --- κλαίωμεν Κοπ]. Ετὰ».: 
Ἰα[5 ππς πεΙἔζετ πείπεηῃ. -- ἄνευ- 
εν ᾱ. 1. ἔετη νοη ἀἄαεπι Τοΐεη νρ]. 
Χ 86 38. οὔ σ᾿ ἔτ ἐγώ γε κλαύσο- 
µαι ἐν Λεχέεσσι -- ἄνευθε δέ σε 
μέγα νῶιν -- κύνες κατέδονται, 
Χ 95ο. 608. 

209. ἤμενοι ἐν µεγάρω, Ψ]θτ 822. 
φ 100, Ἠπεγ πᾶπετο Απδζηταησ τοη 
ὤνευθε απᾷ ἴπι σοσεηβαίζ Ζα Ετίᾶ- 
πιος᾽ Αὐαϊομο ἵπ ἆαῑες Ίαφετ τα 
σε]επ. -- ὧς ατκ]ᾶτι ἀπτοι ἆεπ 
911 {ο]σεπάση ΤηβπΙζ]ν, νε 526. --- 
ποθι -- που. --- μοῖρα κραταιή: Ζα 
Έ. 98. 

910 -- Υ 198, ναι. η 198. -- αὐτή, 
Ἠϊ6γ πγοηῖσενχ Ῥρᾶβεεπά αἱς λ΄ 8Τ. 

911. ἀργίποδας παν Ἠ1θν. --- Ζαπι 
εάκηκοι 4 81Τ4. -- ἀπάνευθε 
τοκήων --- ι 56. 

9195. πρατερῷ Ιπ ἰαάε]πάθπα Β1η11θ 
ροπα]Η]ιΔδσ, στααξαπῃ. -- μέσον 
ρτκά ικα αν: Ὦἱ8 ἵπ ἀῑο ΜΙίο Ἠ]πεῖη. 
- ἔχοιμι Κὐππῖα. -- Ζαπι ἀεἀαη- 
Καη τρ]. 4 86. Χ 94Τ. 

913. προσφῦσα ἆᾱ. Ἱ. πιῖς] εἶπ- 

α ὅτο: Ίετκε ἆἀετ Υεχρε]ίαπς, 
ΝΟΥΟΠ παιδὸς ἐμοῦ αἱς επ. οΏ]εςῦ. 
αὈλᾶπσῦ. --- Ὑγένοιτο οἨπε κέ 1η 
Ρροίΐεπία]ετα ΒΙππε: τβ]. Κ 241. 656. 
Τ 551, πησοανΌΏπ]ΙοὮ πι ἨΝασββαῦσθ 
πΏΟἩ 6ἴπεπῃ τογβηφεμεπάεν Ἠ/απεο]- 
εαἴζθ. 

914. ἐπεί πιοβθνϊιοτὲ οπίδολμα]ά]- 
σεπά ἆεπ ΑπεδΏθιποἩ 1ητθἈ Ιεάεπ- 
«ολα ]ΙοηΏεπ Ἠαββθς. -- πακιζόµενον 
παν Ἠϊετ: Ἠᾶτίθ 6 αἱς Εεἴρ]ῖηρ ἀεπ 
Τοὰ σε[απάἆεπ, 5ο Ἱπίχάᾶθ εἶε ἀἷθ 
Τδίαηπσ «ἄθεεε]ρεῃ παπά ἆἀῑο ΜΙίβ- 
Παπά]αηπσ ἀεν Τι6ῖσπο Αα] εἶεν 
γαγΖθΙπεη ΚΟπΠΕΗ. 

915. πρὀ ΖαἼτ Ἀολμλταζσαο. -- 
βαθυκόλπων: τα Σ 122. 

916. ἑστεῶτ᾽ ἴπι οσεηβαίς τα 
πακιζόµενον ρτᾶσπαπί: αἴαπά- 
πα]ίαπά, ἀπτεῃ ἀῑδ ᾖοἱσεπάθῃ 
Ῥατβοῖρία ετ]ᾶταίενί. Ζα ἀϊεβεη νρ]. 
Ν 486 οὔτε γὰρ ἐξοπίσω φυγέειν 
δίνατ᾽ οὔτ᾽ ἀλέασθαι. ἀλεωρή 1η 
ἀοτ Βαάεπίαπρ '4α8 Ααςποῖςη επ 
παχ Ἠΐθς, «οη5δέ Βολμαία. 

918. ἐθέλοντ᾽ ἆετ 1ο] επίςοΒ]οξβεεπ 
Ῥϊη, Δάτογεα{ίν Ζα κατερύκανε (πας 
ον). -- αὐτή ἃα βε]οεί, ἀπτο] 
ἀαίπο αὐππαμπεπάεν Γοχίθ. ΓΑπῃ.] 

919. ὄρνις ἵπ ἄὈοτίτασεπθπι ΡΙΠΠΘ 
ΠΠΣ Ἠίθ6χ, 4οο] εΏεπβο οἰωνός 248, 
οπς τοιραπάεη πηῖξ ἐνὶ µεγάροισι, 
οἷπ οτ7θίσο]θη Ιππετλα]ο 46β 
Πααβδθαςβ, Ὑπᾶμτοπά οεἰσεπί]ίσλμθ 
γουζθίσπεη ϱοπὔἩπ]]οι πι Εγεῖεπ 
θγβομθδίπθη, Πας οὔπα Ῥθὶ Απιηιι 
46ν Ἐαλτο σα οιυψατίεη πᾶσθη. --- 
οὐδέ µε πείσεις: 7α Ζ 500. 

σοαἈίβερη Ἰαῦεπά, νυσ]. ὀδὰξ ἐν χείλεσι 
φύντες α 881. -- ἄντιτα ἔργα, Νἱθ 
ο 61, ππᾷ παλίντιτα ἔργα γενέσθαι 
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εἰ μὲν γάρ τίς μ ἄλλος ἐπιχθονίων ἐκέλευεν, 
ἢ οἳ µάντιές εἰδι Θυοσκύοι ἢ ἱερῆες, 

φεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίµεθα μᾶλλον 

νῦν δ᾽ αὐτὸς γὰρ ἄκουσα Βεοῦ καὶ ἐσέδραοκον ἄντην, 

εἶμι. καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εὐ δέ µοι αἶδα 
τεθνάμεναι παρὰ νηυσὶν ᾿4χαιῶν χαλκοχιτώνων. 29ὔ 

βούλομαι αὐτίκα γάρ µε κατακτείνειεν ᾽χιλλεὺς 
ἀγκὰς ἑλόντ᾽ ἐμὸν υἱόν. ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἴην.α 
ἦ καὶ φωριαμῶν ἐπιθήματα κάἀλ᾽ ἀνέωγεν' 

ἔνθεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους, 

δώδεκα δ᾽ ἁπλοΐδας χλαίνας. τόσσους δὲ τάπητας. 2980 

290. Ὑβι. ζαπ1 Ἐο]πεπάεπ Β 80 8. 
ἐπιχθονίων βαρείαπθ]ν]θτέ, νο βοηβύ 
ην 1η ἄθτ 0Οἀγβ8εε: 7Ζα ϱ 115, Ῥι]άοαί 
πηΙ{ ἄλλος, 5οπς{ 6ἵ π β{οτυ]Ίσμοτ, 
ἆθη εσεηβαί” Ζα 9εοῦ 923. ϐε- 
παθ]ηΐ βἰπᾶ αῦετ, πγ]θ ἀἱθ Απςήμτατρ 
951 πεὶσί, παχ 8οἱομε Βζετρ]σ]ο, 
ψθ]ο]θ γετπηὃσθ 1116 Απιζθς ἆθῃ 
ἨΤΠ]εη ἀ4ετ (οὐπειί νετκήπαάίσεῃ. 

991. Βυοσκόοι, πῖθ φ 146, Ορΐετ- 
5οΏατπ6τ (Θύον ππᾷ σκον- εοἩαιοη), 
Ἠ]ε6χ 8ἱς 4θτ «ρεζῖε]]ετο Βεασγι ἆθπι 
αἱ]σεπιείπεη μµάντιες αρροδῖαν 7ι- 
σε[ᾷσί, Ῥεμοχ, ἀῑδ απ5 ἀεν Ατί, πγίθ 
ἀἱθ απ{ ἆθπ Α]ίαγ σε]εσίοηῃ Ῥρεζε- 
χβῖθη ΏτΘηπεΠ, ἆαπ γτ]]οπ ἆανγ αοί{- 
Ἠθῖδ ογ{ογ8εΏθπ. --- ἱερῆες Ρτιθβίοτ 
6ἴπαοτ Ὀδβαπιπιίεη (οἑέμαῖς, ἀῑε αιιβ 
4επ ΟΡρέετη πγείβεασεη: το]. α 62. 

922. Ὑρσ]. τα Β 81. φαῖμεν π8ΟἩ 
μέ 220: τα ππᾶ 1ο]. --- ψεῦδος εἶπα 
Τάτπβδςπαπο τοη βθἴίθη ἆετ Ῥθ]ον 
οὔει Ῥτϊθεῖετ. -- μᾶλλον ππι 80 
ΠηΘΗΧ, ἆα απ βἶομ ἀἱε ΕαλἩτί Ίπβ 
ῶωαρετ Ὀδάεπ]κ]ϊοἩ 190. 

295. νῦν δέ 50 8396, πΠῖ γάρ 
Ία, Ἰαειθει ἄεπ θσεηδαί; σα ἆθι 
ΑΠΠΑΗΠΙΘ 220 εἴπ, ἆεν βεϊπογβαῖές 
ἄεπ 254 ΓοἸσοπάστι Ἐπίβοβ]α!ς εἶμι 
νοτρετεϊθοῦ: σι ΛΙ 806. --- αὐτός Ίπι 
ερεηκαίζ 7Ζα ἀετ Ψετπαθ]απσ ἆπτο]ι 
Φθμοθν οἆθγ Ῥπεείεν, πη]ξ ΤΙΘΙΠΘΏ 
εἴσπεπ Οµτειπ. -- ἄντην νοη ΑΠ- 
σοᾳβ]ολί Ζα Απβοβ]οΒ{. 

994. Ὑσ]. 7α 93. οὐχ ἅλιον σο]ιδτῦ 
Ζα8ΩπΗΤΗΘΗ ᾱ. 1. πϊτΚ]1οἩ ααεσεξά]τέ, 
-- ἔπος ἀα5 ϱΏεπσθαρτοσπεπο οτί 
εἶμι. 

926. τεθνάμεναι 7α 298, Ῥοτ[εκί 

4ε5ς Ζτπβίαπᾶες: ἴοῦ Ίϊεσεηπ σα 
Ῥ]είρετ, τρ]. 964 ἐπὶ νηυσὶ πεφᾶ- 
σθαι, θἶπ Εερίεϊποτύετ Αππάταο]ς 4εν 
Παϊάεπβο]μαίς {ῆτ ἀποθανεῖν, πι]ῦ 
ἀεπι ας παολάτῆς]]]ομο βούλομαι 
465 Ναε]ξαίχθς π 80 ΥΙΤΙΒΑΠΙΕΥ 
Κκοπ[χαρβΙθυῖ: ΥβΙ. π 107 βουλοίµην 
η᾿ ἐν ἐμοῖσι πατακτάµενος μεγάροι- 
σιν τεθνάμεν ἢ κτὲ. 
1996. βούλομαι Ι6 ψίο π 10Τ 

Ιη ἄεπι ίπηε: 1ο] ψ1]] Ἱτεῦυαν 
σεάαοἩῖ, 8ο ἁαίς ἵπ εάαπκεηπ ἆθτ 
ερεηρβαίζ Πεσί, ἀθτ απο] 9227 νοι- 
βοΏπγορί: αἱς ἔεγπ τοπ ἆθπι σε]εῦ- 
{εη Ῥομπο ἵταπετη (908 Ε.. --- κατα- 
ητείνειεν Ἰοηζθβείνοι Ορία δν πα] 
ἀεπι Ιεἰάεηεομα{]Ιο]εη αὐτίκα (νρ]. 
2 98), πε]ομες Ἠΐει 1η ἆθιπ {οϊσθ- 
4επ ῬατοΙρ ἑλόντ᾽ βεἶπο Βεζίεπιπς 
Παῖ: βοσ]δΙιοἩπαςλάἆσθτα,σα 1468. 
Π 808: ἀας Ῥατ[ιοϊρ ου{μᾶ[ὲ Εν ἄπρ 
Ζασεβίᾶπαπϊς ἀῑε ΖαγουΥ σα ογ{Η]]οπάθ 
Ῥεάπηβαυᾳ, φΊε η 324. υ 81. 

221. ἀγκας ἑλόντ᾽, πε η 92ὔ9. -- 
ἐπήν ταῖῦ Ορίαϊ, απύετ ἆθτα Εάπβα[5 
4ε5 Ορίαΐϊνε ἵπι Ἡαιρίρβίπο, πια Τ’ 
208 ππᾶ ὃ 222. Κτ. Ὁι. 54, 1Π, Τ. 

9328. φωριαμός πχ Ἠ]6χ ππᾶ ο 104, 
ἐπιθήματα ηαχ Ἠ16Υ, 

329. ἔνδεν δώδεκα μέν -- 
ἔνθεν ἀεπιοπαίταίϊν. --- 
Ώεοκεπ, πὶε π9θ. Ε 194. 

980 -- ω 216. ἁπλοῖδας χλαίνας 
οΙπ{ασ]οα Μᾶπ{ε], ἀῑθ πατ θΙη{β ο] 
ππι ἄθη Τ6ῖο οποτε γγπτάθη, Ίπι 
(6 εσεπβαίζ Ζα δίπτυχος ν 924 οἆετ 
διπλῆ τ 336, 16 Ζαπι ΖπάεςΚεῃ 
1 Βοΐΐ6. --- τάπητας, πο]]θηθ σθ- 
ψηχκίο Ὦ6ςκοαπ, πο]ομθ ἀῑο ἸΓαἶο]ι- 

χ 144. 
πέπλους 
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τόσσα δὲ φάρεα καλά, τόσους δ᾽ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας. 
[χουσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα.] 
ἐκ δὲ δύ᾽ αἴθωνας τρίποδας. πίσυρας δὲ Λέβητας. 

/ ἐκ δὲ δέπας περικαλλές. ὅ οἳ Θρῇκες πόρον ἄνδρες 

ἐξεσίην ἐλθόντι. μέγα κτέρας' 

φείσατ᾽ ἐνὶ µεγάροις ὁ γέρων. περὶ δ᾽ ἤθελε θυμῶ 
Λύσασθαι φίλον υἱόν. 

αἰθούσης ἀπεεργεν ἔπεσσ᾽ αἰσχροῖσιν ἐνίδσων' 
..ἔρρετε. λωβητῆρες ἐλεγχέες' 

οἴκοι ἔνεστι γόος. ὅτι μ ἤλθετε κηδήσοντες: 

οὐδέ νυ τοῦ περ 986 

ὁ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας 

2 λ ς - οὔ νυ καὶ ὑμῖν 

240 

ἦ ὀνόσασθ᾽. ὅτι µοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε ἔδωκεν. 

πεῖῦ ες Ὀπίετ]ασε Ζα ετπόπεη, ὕρετ 
4ἵε ῥήγεα Κῑββεη σοερτεῖσέ πηχᾶθη. 
Ὑσ]. 644--.646. [Απημαπς.] 

9081 Ξ- ω 2ΤΤ. φάρεα ππη{αβησ- 
χαῖοῃο Μᾶπίε], ππαμιβδεπαϊη]οὮ αβ 
Ἰεϊπεπαπά. -- ἐπίτα, ΑΠΓΕ6Υ. 

255 --- Τ' 341. Πίε6εεχ Ύδεχς πηίθγ- 
Ῥνίομ{ της ἔφερε αα[α]]επάθγνγαῖςθ 
ἀἱθ ΙΒΡΠΟΣΙΒΟΜΕ Ώεῖπο ἔξελε 229 
απᾶᾷ ἐκ δέ 988 ππᾷ 284. Ὀψεναϊος 
πιὔχᾶα Ὀεῖ ἀϊεβετ Αποτάμιης Ζα ἐκ 
δέ 988 απᾷ 984 πῖοηῖῦ ἔλε, 8Οηπᾷ6ΤΠ 
ἔφερε Ζα ἄθεπ]κεη 5εῖπ, ποπαδ αΏαι 
4ϊε Απσαῦε 215 πητετεῖηραχ 186, 45 
419 Φῦμπο ἆθς Ργίάπ1ος ἆαβ Τ,δεεᾳο]ὰ 
ἐπ Δαλώμου Ἠο]επ. εν Ὑετς 18έ 
4αμετ αἱ πησε]ὂτίσεν Ζπεαΐ; απδ 
Ί 947 τα νΥεγψετ{εη. 

2589. Ὑρ]. σα Ι 198. 
984, Ἐτείθε Ἠεπιϊςασ] -- 4 6859. 

ΘἈρήκες, πε]ο]πο ἆεπ Έτοθτη νε- 
Ῥήμαεί, σα Ι τ9δ, παπά Καπε({εγᾶσ 
ΈΙΘΗ: Ζα Ν ὅπτ. 

280. ἐξεσίην, πε φ 20, 6ἶπθ Α1β- 
εεπάπηᾳ, Άεο. ἀθβ Ιπμα]έᾳ πα ἐλθόντι 
4.1. α]5 6 815 ἀθραπάἴθ6υ σ6]ςΟΠΊΤΊΘΗ 
πατ. -- οὐδέ νυ τοῦ περ 5ε]υρί 
4επ πΙομ{ οἵππια]. 

996. ἐνὶ µεγάροις: 68 15 ἀἆαλὈοὶ 
η 6 ἵπ ῥα]α απ{ροπαΗτίεη 
Κ]εϊποᾶφ ρεάασΒμί. περί Ῥὶ θυμῶ 
Ξ:ι ᾧ 656. 

Ὕ, 291--280. ἘῬτίαπιος ]αρί 
815 ἄετ Ἡπ[βθγτεπ Ἠσα]]ο ἆ4αθβ 
Ἠοΐίοςβ ἆῑο οτί νογβαιπΠιθ]{θη 
Έτουν απά ὑἐταιρί 5οἶπο Βδλπο 
πηΐαν πο[ίίσεπι Ταάςὶ σα ππ- 

σοςᾶαπιίετ ΑαβῆἨτπησ ΒΕΙΠΘΒ 
Β6εΒ]5, ἀεπ]αβείπασθῃ απζι- 
ΕΡ8ΏΠΘΗ, ΔἩΠ. 1656 ΚΟπΙπΙΘΠ 
ἄθπι ΒοξθἩ] π8οἩ. 

28τ {. Ἐςδ ψητά Ἠϊεν οἶνπο πγοϊίετθς 
νοτααβσεεεῖσῖ, ἀαίς Βτί8Π1ΟΒ 88 ἄεπι 
Φάλαμος 191 πιεᾶεν ἀπτομ ἀῑθ τος- 
ἄετεη Τε]]ο ες Ηαπφθς σατᾶοκ απά 
ΙΠ ἀ4επ Ηοξ πεσαησεη 150. ΕΤΙΒΤΙΟΒ 
σἩ] (ν6]. 2945 8.) πβομκεμεπ, οὉ 5εῖπε 
ΒῦἨπο ἆθπι 1Ἠπεπ 189 οτίθι]ίοη Απαί- 
Ώισε ΠΒΟΗσΕΚΟΠΙΤΠΕΠ εἶπᾶ, απᾶ Ὀε- 
σἰοὈέ εἰο] σα ἀΐθεοπι Ζποοῖς ἀπνοῖι 
4επ Ηοέσζα ἀετ 4η Ῥείάεη βεϊζθη ἀε5 
Ηο[βμοτα εἶοᾗλ Πϊησιεπεπάεπ Ἠσα]]α, 
νοχ πε]εμετ ἀῑε Ἰ/ασεη αησθβραπηί 
Ζπ πεχάεη Ῥβεσεῦ. Ῥα 6τ ἨΙ6Υ 6ἶπθ 
ΑηζαΙΠΙ Ττοετ Βπάεί, πε]ο]ο 4ἷθ Ηα]]α 
ΑΏΘΙΤΕΠ, 8ο ἴταΙρί 6 Ζαπᾶςμαί ἆ1θβε 
{οτῦ απᾶ ταξί ἆαππ 9488. εεἶπο ]8φ- 
εἶσεηπ Βὔῦ]ππο αἩπ. -- αἰσχροῖσιν Ὀ6θ- 
εοΏϊπιρ{εηάαεη, 5οἩπιᾶπθπάθη, 

989. Λωβητηρες ἐλεγχέες ε]επάε 
Ῥολαπαά Όπθεῃ. -- οὔ νυ καὶ ὑμῖν: 
Ζα 98. 

240. ὅτι Κααβα]: ἀθίς: σα ὦ 411. 
4 99. --- πηδήσοντες πας μέ, Ἀπι 
πηΙςα σα ρ]ασςη, ἀπτοᾗ 6αχθ Ἰᾶδίίσα 
Απηπνοβεημεϊῦ. 

941. ᾖ ὀνόσασθ”, νβ]. ϱ 98, ϱε- 
π1[8 αολί{είοί 1Ἡν ϱ8 Εᾷσ σα ρετῖηρε, 
ΥΒΥ 68 6ΆςἩ πἰοπίσαπας, 4απετ 
1 Καπιζ, πα πιο που ππθτ σα 
Ῥ]ασεη: ἀογ Αοσ.νοπ ἆθπι ΖαἹέραπ]ίε, 
νο 8ἵθ βἶοὶ οπἴβομ]οβεοπ σα ἆθπι 
ῬΡα]αςί ἆος Κδπίσε Ζα σθοµεῃπ. -- 
Κρονίδης ὮὈἱ5δ ἔδωκεν Ξ Β ὃδτῦ. 
Σ 491. 

μμ... 



αι] 

ο. 

παι δ ὀλέσαι τὸν ἄριστον: ἀτὰρ γνώσεσθε καὶ ὤμμες' 
ῥηίτεροι γὰρ μᾶλλον ᾽άχαιοῖσιν δὴ ἔσεσθε 
κείνου τεὈνηῶτος ἐναιρέμεν. 
πρὶν ἀλαπαζομένην τε πόλιν κεραϊξομένην τὲ 
ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν, βαίην δόµον ᾿άιδος εἴσω.' 

να 

σπερχοµένοιο γέροντος. 

’ ’ 2. 32 3/, ᾖ καὶ σκηπανίω δίεπ᾽ ἀνέρας' οἱ δ᾽ ἴδαν ἔξω 

, / 2 ο νεικείων Ἔλενόν τε Πάριν τ᾽ ᾽4γάδωνά τε δῖον 
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αὐτὰρ ἐγώ γε. 

246 

ὁ δ) υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα. 

250 Πάμμονά τ᾽ ᾽Αντίφονόν τε βοὴν ἀγαθόν τε Πολίτην 
«4πίφοβόν τε καὶ Ἱππόθοον καὶ «4ἴον ἀγαυόν' 

ἐννέα τοῖς ὃ γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευεν' 
{ 2.2 

μσπεύδατέ µοι., κακὰ τέκνα, κατηφόνες' αἴθ ἅμα πάντες 

Ἕκτορος ὠφέλετ ἀντὶ θοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσθαι. 
ὤ µοι ἐγὼ πανάποτµος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους 256 

Τρούῃ ἐν εὐρείῃ., τῶν ὃ οὔ τινά φηµι Λελεῖφθαι. 
Ἰήήστορά τ᾽ ἀντίθεον καὶ Τρωίλον ἱππιοχάρμην 

"Ἐκτορά 9’, ὃς θεὺς ἔδκε μετ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐώπειν 

949, ὀλέσαι Αιβίήηταπς ο ἀλγε᾽ 
ἔδωκεν αἱς ΤπβπΙ αν ἀετ Ἐο]ἱσε: ἀαίς 
10Ἡ νετ]θτεη ταπ/[βζθ. -- γνώσεσθε 
ποετὰεί σατ Ἐτκεππίπϊίς Κοπι- 
ΙΠΘΏ, ἆπτοἨ ἀῑο οπ]ταπιβίεη Έτ- 
{ΑἨχαπσθη, πας 8αοἩ Τσ απ Ηεκίος 
(τὸν ἄριστον) νετ]οτεη Ἠαβῦ. 

945, ῥηῖτεροι -- ἔσεσθε Ῥεγεῦη- 
Ἠσμα Κοπδίτακίοη: σα ὅ 358. --- 
μᾶλλον Ίε πιεμχ απᾶ 1Π6ΠΥ. -- δή 
ηΠηπιΘΠΗΤΥ. 

246. βαίην ΟρίέαΙϊν 4ος ἨΓαπβς]μθς: 
πιθοπίε Ὑγᾶπεοπεη ζα ρεηηῃ. βαίην 
Ῥϊδ εἴσω: να]. 1 150. ψ 969. 

941. Ἐταίεε Ἠεπαϊβίοἡ -- Ν 59. 
δίεπ᾽, πε Β 9201, {αχ ΠΙπᾶάπτςο]. 

949. Ύοη ἄθπ, Ἠ16ι απ[σαζάμ]{θη 
Ἱερεπάεη ΒόἨπεη ἆθς ΡτΙ8ΊΠΟΒ οπι- 
ΠΊΘΏ εοπβῖ ην Ἠε]οποἙ, Ρατ8, Ρο]ίθς 
πι Ώδίρμοῦος νοτ. 

950. βοὴν ἀγαθόν τε:τέ αη ἀτισεθτ 
Ψήθ]]ο, υγεῖ] βοὴν ἄγαθόν αἱς εἶπ 
Ῥοστίῆ σης: τα Ε 442. 

2652. ὁμοκλήσας πα Ἰατΐίθτα 
Ζαταξ, σα Ε 499. 

258. σπεύσατε παν Βεσαρ απ ἆθῃ 
Ροτοῖΐᾳ 1989 Ε, ογ{αϊ]ζεη, Ὀίδπαν π]ο]ί 
απβρε(ἤμτίεη Αατασ, πγε]οῃοαγ 268 Ε, 
πηεετ]πο]ῦ ντα. --- πατηφόνες πχ 

Ἠοπιετεβ ἸἨ1αβ. Τ1, 4. 

Ἠϊθυ, τσ]. Ῥ 566 πατηφεύη υπᾷ Χ 998 
κατηφήσας, Βοπαπάραρεῃ. 

954. ΄Ἔκτορος ταῖς Νασ]ιάτιο]ς Ίπι 
εσεηκαί. 7α πάντες τοχαπσθβ{θ]]{, 
αὈηᾶησϊσ νοἠ ἀντί; ζα ἀϊθβδετ απ{- 
{αεπάθηα Ῥύε]]απς ἀετ α]]ετάῖησς 
ππθσμθεη ἘτᾶροβδίοτἨ τρ]. 4881. --- 
πεφάσθαι Ῥετῖ. 465 Ζαβίαπᾶςα: τοῦ 
ἀα]ΐεσεπ, 7Ζα 3225, πας ἁντί ψῖθ 
ΛΝ Δ4π. | ΤΙ. 

206 - 498. πανάποτµος. η 8η 
ἀϊεχεπ Ὀειάει Ῥύε]ε. --- ἐπεί Ῥἱ8 
ἀρίστους: νρ]. Σ ὅδ. 

3256 --- 494. Τροίῃ ἐν εὐρείῃ --- 
α 62 ππᾷ βοηεῦ 1η 4εχ 0άγ8βεε, ε- 
Ἠθτῦ σιι ἀρίστους. --- τῶν ὃ᾽ Ναοι- 
βαΐή. --- φηµί: ἆετ Νασλάτασ]ς, ππε]- 
οπεη ἀἱθε Υατραπι ἆθτΑἍβδασε οοδέ, 
186 π8ος ἄεπι Ιπῃα]{ 41θβογ 5ε]οβύ 
νοη γεχβομΙθεάεπετ Εἄτραπο: Ρα]ά 19 
ϐ86 εἶπ ἀτομεπάθε: 10Ἠ }ΥθχβΙομστθ, 
Ῥα]ά εἴπ {επᾷϊΙσ6ε: 106 Ἱαπη πηῖο] 
ΥΠἨπΙΘΗ, Ὀθ8]ά, πγίε Ἠϊες: Ἰθϊάςν πι [5 
10Ἠ 65 β8σεῃ. 

20τ. ια Ἠϊεγ σοπαππίεη Μεβίοτ 
αππᾶά Ττοί]ος Κοπιπεηπ οπβί ο 
Ἠοπιθχ π]ολῖ γογ. 

358, Ζαπι 6εἄδηκεν να]. ἆ 994. 
Κ απ Π. -- ἐώπειν 84 ἀθπας]λ αβ 

8 
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ἀνδρός γε θνητοῦ πάᾶις ἔμμεναι. ἀλλὰ Θεοῖο 

τοὺς μὲν ἀπώλεσ᾽ ᾽ρης, τὰ δ᾽ ἐλέγχεα πάντα Λέλειπται, 260 

φεῦσταί τ᾽ ὀρχησταί τε, χοροιτυπύῃσιν ἄριστοι. 

ἀρνῶν ἠδ' ἐρίφων ἐπιδήμιοι. ἁρθπακτῆρες. 
οὐκ ἂν δή µοι ἅμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τώχιστα, 

ταῦτά τε πάντ᾽ ἐπιθεῖτε. ἵνα πρήσσωµεν ὁδοῖο:ί 

ὧς ἔφαθ). οἳ δ᾽ ἄρα πατρὺς ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν 2656 

ἐκ μὲν ἄμαξαν ἄειραν ἐύτροχον ἡμιονείην 

καλὴν πρωτοπαγῆ. πείρινθα δὲ δῆσαν ἐπ᾽ αὐτῆς. 

κὰδ δ᾽ ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ἤρεον ἡμιόνειον. 
πύξινον ὀμφαλόεν. ἐὺ οἴήκεδσιν ἀρηρός. 

ᾱ.1. το]]θτας]μίθ βοἶεπε Τµαίαν, ἀαίς 
πιαη Ἠδ{ίο σ]ααῦὈεη βο]]εῃ. 

260. τοὺς μὲν ἀπώλεσ᾽ ἄρης πϊπητηῦ 
ἄεη ἀεάαηκεη αἩβ 266 απξ, παπι ἆθη 
{οἰσεπάεη ερεηεαῖ; νοσχαῬοχαίξεη. 
-- τά ΠΙηγγείσεπᾶ. --- ἐλέγχεα: τα 
Ἡ 986. -- πάντα ἵπι ρρεπεαί. 7α 
ο” τινα 256. 

261. φεῦσται, πχ Πεν, πάς ΙΓ 106 
ἄπιστοι, ππᾷὰ ἆἀῑο {ο]σοπάεπ Ῥτβα]- 
Καΐα σε]ίεπ γοτζασαγεῖεο γοη Ρατ 
ππᾶ αἶπά Ἠΐετ πατ ἵπ ἆεν ΙΠείάεπ- 
5ομαΜῦ απ{ α]]ο Βδηπα αησεπαπάξ. 
-- ὀρχησταί Ίπι ἀτεκίεη «εσαι- 
βαὐσ 7Ζα ὑαρίετη Κἄπιρίθτη αθάαολέ; 
να]. Ι’ 9985. Ο 508. --- χοροιτυπίῃ- 
σιν παν Ἠϊετ, Οοπιροβίέαπι τς 
Ποκαῖῖν Ίπι θιδίθη Τε, πε ὁδοι- 
πόρον 9τὅ6, Ζα Β 64, ταῖς ἄριστοι, 
1π ἨΠεισεπί{ίατ7 Ηε]άρθη, εἶπε 
Ῥίοϊσετιησ γοηπ ὀρχησταί. 

2602. ᾿Ἐτείοε Ηεπηϊκ[οὮ -- ι 920. 
ϱ 245. τ 998. ἐπιδήμιοι Ἠαί ἄοπ 
Ἠαιρίπασ]άτασ]ς, πιᾶ]πνοπᾶ 68 5οηβῦ 
τοπ Εὔπθενη ΠΕΙ[5{ ἁλόωνται-- -κακὸν 
ἀλλοδαποῖσι φέροντες (Υ Τ4), νσ]. 
δηµοβόρος βασιλεύς 4 981: ἀἱο αἱσ]ι 
4 αι αι[γετ]εσεπά εποΙσηαη],απςε- 
Ἱεαίεη ἆῑε Ἀε]αίο ππὰ ᾖΖΐδσοη 
Ζα Ὑαπρεη, Ζατ Βεζεϊεμπππςσ 1Ἠτθς 
ἀνονιδήσοι, απᾶ 9ο] ε]σογίςοἶοη 
ΊνεῬεπα. --- ἁρπακτῆρες η} Ἠ16Υ. 

265. Ὑσ]. ἕ στ. οὖκ ἂν δή -- 
ἐφοπλ: ἀἷε Έχασα 1πι ΒΙΠΠΘ Θ6ΙΠε6Υ 
επειρΊθοπεπ Αιοτάεγαης, ποῦθί 
βἶο]λ ἀἱο Ὀπσεάι]ά παπά Ὀπσαβιεάθη- 
ἨεΙς ἆθςΒ γεῖεος ἵπ ἆθπι τώχιστα 
τοιτᾶρ; σα ΙΤ 62. 

264. ταῦτα ἆἀἱο (θεεποπκο Ζατ 

Απε]όεππσ ἆθβ Ἠεχκίοτ, Ώα ἀϊθβε 
ηΟΟ] πι Ώαάλαμος βἶοἈ Ῥεβπάεη, 
νΕι. 2156 ππᾶᾷ Ζα 259, βο 186 46 Βο9- 
ποἱεππαης ἀπτοη ἆας ηππγεϊκεπάθ 
Ένοποπαθη απΏερτεΙ]οἩ. --- ἵνα 
πρήσσωµεν ὁδοῖο Ξ- ο 3219 νε]. 
Υ 416. ὁδοῖο ρατϊθνετ εῃ, 
906. Τε]. Μ 418.  41Τ. 446. 
966. ἐκ --- ἄειραν Ἀοῦβεη ἹθταὮ 

γοη εβίε]]εη (βωμοί 6 441), απ 
ἄεπεπ ἆενι Ἰλασει, κεοἶαησθ ετ 
απ[δετ (ερταπον πατ, απυσπαλτί 
ππτάθ. -- ἐύτροχον ἡμιονείην --- 
199. ἕ Τ9. 

2607. Ετείες Ἠεπιϊεβίοἃ: τα]. σα 
Ἐ 194. πείρινθα: τα 190. 

2608. κἀδ ὃδ᾽ ἀπὸ πασσαΛόφι: τβ]. 
9 67.-- ζυγόν ας {οςἩ, Ὀεβίεμεπά 
απ5 αἴπεπι σεταᾶθη ποτ ρε]ορίαι 
Ἠο]πο. 

969, πύξινον παχ Ἠϊετ: ας Ἠο]σ 
ἀ4εε ἵῃπ ἄεπ (οερίσοεηπ ἆἄθ; Ῥοπίῖ- 
βοπεπ ΚΙεΙπαβΙεΠς Πρρίσ ππεμθγπάεη 
Ῥπο]μαρααπιθς παν ὙΝθσεη 86ἱΠ6Υ 
Ἠᾶτίε, Ώιομασ]κοαῖῦ παπά ππγεχσᾶπρ- 
Ἠελεπ Ώαπον Εγᾷ] σοεελᾶ{σῦ. Ἠίετ 
ετκ] τί δἶομ ἆάβ ἆοοῦἈ τοι Βπο]β- 
Ῥαυπη]λο]σ αἩπς ἆοτ Ἠετκαπῆ ἆθβ 
Μαπ]εχσθβΡαἨπ6Β, ἃα ἀῑθεε δἵπ (36- 
εεπεπ]ς ἆθ; Ἠγεοι 278, ἀϊθβο αὔετ 
4ἱε Νασομζατπ ἆετ Ἠεπείετ ὙΒΤΕΠ, 
νο ἀἱο Ἠεϊπιαί 4εν Μαα]ετο σαχ 
(Β 865). -- ὀμφαλόεν νεβεµθη τοῖς 
οἶποπι Κπορί, πο]οπετ απ ἆοτ 
οΏθτεπ Ἐ]άεπο ἆθ9 ἆᾖοῦμες ἵπ ἀετ 
Μ1ο Ῥοβπά]ο] ἆατα ἀῑοπίε, ἆ4θπ 
1οεἩτίθπαθη σα Ῥε[οβίσεῃ: σα 2τ5 ἓ, 
-- οἰήκεσσιν Βϊπσο οᾶεν 086η, 
αα[ 4ο; οῬεχεν Ἐ]λο]α ἀθς ᾖοο1ἢθ 

ο πο ιο πο. ο 
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ἐκ ὃ) ἔφερον ζυγόδεσµον ἅμα ζυγῶ ἐννεάπηχυ. 2τ0 

καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκαν ἐυξέστω ἐπὶ ῥυμῶ, 
πέζῃ ἔπι πρώτῃ., ἐπὶ δὲ κρίκον ἕστορι βάλλον, 
τρὶς δ᾽ ἑκάτερθεν ἔδησαν ἐπ᾽ ὀμφαλόν. αὐτὰρ ἔπειτα 

ἑξείης κατέδησαν. ὑπὸ γλωχῖνα ὃ᾽ ἔκαμψαν. 
ἐκ Δαλάμου δὲ φέροντες ἐυξέστης ἐπ᾽ ἀπήνης 216 
νήεον Ἐκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι ἄποινα, 
ζεῦξαν ὃδ᾽ ἡμιόνους κρατερώνυχας ἐντεσιεργούς, 
τούς ῥά ποτε Πριάµμω ἸΜυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα. 
ἵππους δὲ Πριάμω ὕπαγον ζυγόν. οὓς ὁ γεραιὸς 

αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν ἐυξέστῃ ἐπὶ φάτνῃ. 260 

απσεῦταςβ{, ἆπτολ πγε]επε 45 Ζᾶσε]- 
πετ] σε]ε]ιεῦ παπά ἵπ Οτάπαπσ σε- 
Ῥα]ίεπ πατάθ. [Αηματρ.] 

20. ζυγόδεσµμον ἆἀετ ἆᾖοςο]- 
ΥΙΘΠΙΘΠ, πΙθε]ςῦ ἆοββεπ ἀά5 οσο 
απ ἀεχ Γεἱομβε] {εείσεραπάεη πατάα. 

911. τὸ μέν ἆαδ ἀᾖοομ. -- εὖ 
βοτσ{ᾶ]{16. 

2135. πέζῃ ἔπι πρῶτῃ, απ ἀῑε 
νοτἀειείε Γεἱο]μρβε]βρίίσο ᾱ. Ἱ. 
σαη7 νοτη απξ ἀἱε Βρϊπε, πψε]εῖθ 
εἴπθη πιθί8)]επεη Βθδεμ]ασ Ἰαϊῖο. 
-- κρίκος ἆετ οσεηπτῖηπσ, ἆθῃπι 
ὀμφαλός ρεσεπᾶδροτ ααῖ ἆθτ απίθτεῃ 
Ε]δεῖπε ἆθβ οεπΌα]χεπε ἵπ ἆθτ Μιύτε 
απσεῦταςΠ{ί, παΏτεοΠεΙπ]οἩ Ὄεπες- 
μοι. Ὀϊεβεν πιτᾶο ἤδαει ἀἱ6 πέζα 
ππᾶ ἀ4επ ἀπτοἈ ἆἱεβ6 σεπεπάθπ 
Βραηπασε] (ἔστωρ) 50. 5εβδεποβεη 
(ἐπιβάλλειν), ἀβ[5 ἄει Βϊπο πηέ βείπετ 
οΏετετ Ἠ ὄ]οαπσ Πἰπίεν ἆεπι Νασε]- 
Κορξ, πας ἀετ ππίθρτεη νογ ἆθτ 
Νασε]βρί{ζε ζα Ίϊεσεη Κατι. 

915 Ε. τρὶς δ᾽ ἑκάτερθεν ἔδησαν: 
ΟΡ]εκυ 1 ἆετ 2Τ0 2αβ]εῖοἩ ταῖς 
ἀεπι ᾖοοι Πετυεϊισερταεηίο κἆοο]ι- 
τίθπιθη. Ώϊ6β6χ οεμτίεπιεηπ πγατάθ 
πα βεΊπετ ΜΠΙδίο πηπ{θη αΏ ἀἱε πέζα 
ποχ ἆεπ κρίκος ρε]εσί, ἀαπη Ὀεϊάς 
Ἐπάεπ τθοἩἉίς ππά Ἠπ]ς (ἑκώτερθ εν) 
ἄρεις Έτειαζ ἨΠϊπαπ{σθΠΟΠΙΤΙΘΏ η8ΕἩ 
ἀαπι Ἐπορίε Ζα (ἐπ᾽ ὀμφαλόν), ατα 
ἀθπρε]ροηπ Πεταπισθςςμ]πηπσεη τπά 
ἆαπαπ π]εᾶεχ παος ἀει Πεϊομεϱ] 2α 
ἨϊπαΏροεποσεηπ αππᾶ ἀἴθβο ἀἁαπιῖς απι- 
ππππόθη (κατέδησαν). ἠἑξείης ἆσθτ 
Ώαδιλα π8βος επβρτεοποπά ἆἀσπι 
τρὶς ἑκάτερθεν, ἴπ σ]είε]ιει Ἐο]σο, 

Ναολάεπι ἀἱεε ἀτοῖπια] ν1εάοτ]ο]ξ 
πας, ππτάθη ἆῑθ ποοἩ ἄρτίσ Ὀ]εῖι- 
Ῥεπάεη Επάεπ ἀες Ἠίεπιεης πῖθν 
416 ππαἩτδςπεϊπ]ο πας εἶπει Ατί 
νοη Ἠάετμακεη γεγβεπεπο Β8ρΙΐ76 
(γλωχῖνα) 4ε5 ἆπτοιἈ ἀἱε Ώεἴο]μςε] 
σεμεπάεπ ἨΝαςσεΙ σεθοσεπ ταπᾶ 
Ἱχσεπαπ]α Ὀε[εβασί. Ώτπτοι ἀ1θεθθ 
σαηζο Υοτηοβίαης αΏεχ πατάς γετ- 
Ἠῆ{αες, ἀαίβ 4ε; ἈΝασε] αιβδεριᾶπσε 
οᾶετ ἆά5 ἆοοῖ Ῥεῖπι Φ16πθη Ἠϊπ απᾷ 
Ἠετεςμνγαπ]κθ. 

2Ττ0. σι. ζ 74 {. φέροντες Ῥατίῖο. 
Ῥτᾶς. γον ΄ πἰεάετπο]ίετ Ηαπά]απρ. 

216. Ὑαι. ὅτθ. Ἔκτ. πεφαλῆς 
Ὀπικομταίραπσ ἆςτ Ῥ6σβοῃ, Ἠϊθι γοη 
ἀθπι {οῦεπ ΠἨε]κίοτ. -- ἀπερείσι 
ἄποινα: Ζα 4 18. 

911. Να]. ζ2563. ἐντεσιεργούς πιΓ 
π16Υ, 1πι 6 αβο] στ ατΌε]1ζεπά ἆᾱ. Ἱ. 
Ζἱεηαπά. 

918. Ἰνυσοί, Βαπάεεσεπο»θβεη ἆθγ 
Έχουυ: σι Β 868. --- δόσαν ἆγλ. δῶρα 
Ξ- Π 98Ι. 861. Σ 84. 6) 588. 

219. Υε]. Ὢ 991. ἵππους {ᾶτ ἆθη 
δίφρος, ααέ πε]οβπεπι Ῥτίατηος βε]υςύῦ 
1υἩχ: 929. 

280. Ὑσ]. Ε 211. αὐτός Εν αἱ], 
Ζα οἴσπεται ἄεΏταπε] ταῦ ἔχων, Ἰγε]- 
εμες Ε, 2Τ1 πι 6εσεηβαῦζ Ζᾳ διδό- 
ναι (ΑἨπ]εα φ 90) «3 Ὀεπα]- 
ἰοπᾶ, απᾶ 5ο ποπ] αιεἈ Ἠϊοτ 
σεηιεῖπί 1Εὕ. 

Υ. 981--558. Ναοην Ηεκαῦοεβ 
Αιζοτάεταπςσ 1 Ὀιετῦ Ετίβπι08 
γοτ ἆετ ΑΡ{ααπτί ππᾶ Ὀαεῦ 
΄Ἴοτ5 ππι ἀ4ἱε Βεπάπηρ βΕἱΠ6ΘΒ 
Αά]ετεζαπτι ἸαἩτπείοπεη ϱ "η - 

ο 
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τὼ μὲν ζευγνύσθην ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσιν 

κῆρυξ καὶ Πρίαμος, πυκινὰ φρεσὶ μήδε ἔχοντες' 
ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἠλθ' “Εκάβη τετιηότι θυμῶ 
οἶνον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ µελίφρονα δεξιτερῆφιν 

χρυσέω ἐν δέπαῖ, ὄφρα Λείψαντε κιοίτην. 2856 

στῆ ὃδ᾽ ἵππων. προπάροιθεν., ἔπος τ᾽ ἔφατ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν' 
υτῆ. σπεῖσον 4ιὶ πατρί. καὶ εὔχεο οἴκαδ' ἱκέσθαι 
ἂψ ἐκ δυσµενέων ἀνδρῶν., ἐπεὶ ἂρ σέ γε δυμὸς 
2 / ΣΝ ώ 2 υ. Δ 2 2 / ὀτρύνει ἐπὶ νῆας. ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούδης. 
ἀλλ᾽ εὔχευ σύ γ᾿ ἔπειτα κελαινεφέι Κρονίῶωνι 290 

Ἰδαίω, ὃς τε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται, 
» 2 2 { Δ 2” ο / ων 2 .ω αἴτει ὃ) οἰωνόν. ταχὺν ἄγγελον. ὃς τὲέ οἳ αὐτῶ 

φίλτατος οἰωνῶν καί εὺ κράτος ἐστὶ µέγιστον. 

δεξιόν. ὄφρα µιν αὐτὸς ἐν ὀφδαλμοῖσι νοήσας 

βἴῖσεηπ Ἐτίοισς. Ότπτοῃη ἆἀδβ 
Ἐτβοβθίπθοη ἀ4εβ Αά]ετς Ὀ6- 
ταμ]σο {ητὶῦ . ΕΤΙΒΠΙΟ5Σ α1ῦ 
ἆσπι Ἡοτο]αᾶ αὈ. 

981. ζευγνύσθην Με. οιπε Ο8- 
Ἰθκίτηατ Μετ: ἵπατεη ῬεβδοπᾶΕἐ]σί 
πα1ῦ ἆθπι ΑπβοἩιττθπ (ἀετ Ῥειάεῃ 
(.͵Θεραππς), Ιπάεπι απθεσ 1μτετ Αι - 
βΙολίῦ Ῥτίαπιος᾽ Βδμπε ἆῑθ Βασμθ Ῥθ- 
βογσίεη. -- ἐν δώµασιν ὑψηλοῖσιν 
-- ϱφ 958, Ἠϊθτ ἴπι Ἠοίθ απᾶ Ζπαχ 
νοχ επι Τπουπεσε: νρβ]. 925. [ΑπΗ.] 

989 -- 614. κήρυξ, 956 σεπαηηῦ 
Ἰδαῖος: ζα ΙΓ 948. -- πυπινὰ φρεσὶ 
μήδε᾽ ἔχοντες -- τ 9ῦ8. 

288. Ἑτείεξ Ηεπη]δ{ῖοἩ ϱοπ86 1π 
4εχ Οἆ. --- τετιηότι θυμῶ -- 4 ὅ556. 
Ἑ 064. 

284. 986 -- ο148. 149. [Απμαπρ.] 

985. Λείψαντε Ἡαπρίρεστιϐ ἆἀάαςβ 
(εάαπκεηπε: ἆετ Ώπα] {α[5δῦ αποΏ ἆθπ 
Ἠετο]ά αἷς Ταιπειπιετ ἀατ Εαητί 
πιο θἵη, ορποΒΙ πατ Ῥτίαπιος αῑθ 
Ἰμραοηυ ααβεϊμτε (νσ]. 28τ. 906). 

286. Ὑσ]ι. Ἐ 297 υπά Ὢ 580. 
28. Ἐτείερ Ηεπιϊθῶσμ: νσ|.2259. 
288. ἐκ, νο 99τ: σα Β 869. --- 

ἄρ ἆεπτ (οἵππια]). --- σέ ἀπτοὴ γέ 
Ῥοΐοπῦ ἵπι ἄοσεηραῖσ Ζα ἐμεῖο 289. 

989. ὀτρύνει ἐπὶ νῆας οἈπο ΙΠΒΗ.: 
σα 148. --- µέν ΓτθΙ]1ςἩ. 

290. εὔχευ πας Νασ]άτιαο]ς ἆθπι 
ὮΤΟΠΟΠΙΕΠ γοταηρεβίε]]{, να]. ι 412 

ἀλλὰ σύ Υ᾽ εὔχεο. --- σύ γε, της 
ἔπειτα υεῖεί Ζατᾶσ] ατα! ἐπεὶ ἂρ σέ 
γε θυμὸς ὀτρύνει 288. --- κελαινεφέῖ 
Κρονίωώωνι -- 4 90τπ. Ζ 206Π. 

991. Ἰδαίω: νβ]. 308 Ἴδηθεν 
µεδέων: Ζετπε Ἠαῦ παοη ϐ 48 απῖ 
ἀεπι Τάι εἴπεη Ηαϊη τπᾶ Αἱίαντ απᾶ 
ΠΙ 604 π]τὰ αοἵπ Ῥτιθβίουι ἀθβεο]Όεπτ 
ἼἸδαῖος σεπαπηῦ. --- Τροίην δίααῦ 
παπά (εΏιεῦ. -- πατά σα ὁρᾶται 
ναι. ΝΑ, τς ἄεπι ΝερεπρεστΙϐ ἆθβ 
οίκος. 

292. ταχὺν ἄγγελον, νθ ο 626 
έρκος ᾽Απόλλωνος ταχὺς ὤγγελος. -- 
οἳ αὐτῷ φίΊτατος: 2Ἴπι 1186ΏὈΠησε- 
νορο] ἄθ9 Ζθις πιτᾶο ἄετ Αάἶοτ, 
νγθΙ] 6χ 4ἱθ 6ΙΠΒΑΠΙΕΠ Ἠοπεη ἀεΏίγσα- 
Ἠϊπρίευς νοτζασςποῖβο απι]κταῖςέ, απ 
πγεἰοπεη Ζεας 1π 4επ Ἀ]ίθείεη Ζεἴρεπ 
[ητοπεπά σεάαςπῦ πατάς. 

998. ὃς τε απᾷ καί εὖ παῦ Δια 
σαῦθο ἆετ τε]αῄνεηπ Κοπεἰπκ{ῖοη, 
πο ά Ττ8 Ε. -- κράτος ἐστὶ µέγιστον, 
ΞΞ Β 119. Τ25. 959, Ν 38 8. 

994. δεξιόν ῬιΔάι]κα ἂν πα οἰωνόθ, 
νοη ταςἩΒ{β Ἠ6χ οἆει Ζαχ τθυμ{ίθη 
Φα]ΐα: ἀῑε ατίεομεπ Ἰεεμτίεη Ὀαι ἆθχ 
γορε]δο]βαα ἵατ ΑπΙΣ πας] Νοτάρη, 
νο ἆἄετ Οἶγπιρ, ἆετ Ἰομπαϊιῦσ ἆθτ 
ἀὐ[ίθν, Ώ]16 τοσἩ{ΏΒ, αἱβδο ἵπι Οβ{6η 
ολ. Ζοϊἱσοεπάενπ Ἐτκοπθϊπαπσεη βἶπά 
Ζεῖολεπ ϱ]ο]Ιομος Ὑουρεάεπίαπᾳ. 
-- αὐτός νε. 228. --- ἐν ὀφθαλ- 
μοῖσι νοῦ ἀἆθιη γγαβ ἵπ ἆθπα θβἱσ]{θ- 
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τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴῃς «{αναῶν ταχυπώλων. 

11Τ 

296 

εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἓὺν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς, 
οὐκ ἂν ἐγώ γέ σ) ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίµην 
νῆας ἐπ᾽ ᾽άργείων ἰέναι, µάλα περ μεμαῶτα." 

τὴν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Πρίαμος Δεοειδής' 

»ὦ γύναι, οὐ μέν τοι τόδ᾽ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω' 900 

ἐσθλὸν γὰρ «4ἱὶ χεῖρας ἀνασχέμεν, αἴ κ᾿ ἐλεήσῃ.' 
ἦ δα καὶ ἀμφίπολον ταµίην ὤτρυν) ὃ γεραιὸς 

χερδὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον' ἡ δὲ παρέστη 

χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν 9᾽ ἅμα χερσὶν ἔχουσα. 

νιψάµενος δὲ κύπελλον ἐδέξατο ἧς ἀλόχοιο" 9056 

εὔχετ᾽ ἔπειτα τὰς µέσω ἔρκεῖ, Λεῖβε δὲ οἶνον 

οὐρανὸν εἰσανιδών., καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα" 

»Ζεῦ πάτερ. Ἴδηθεν µεδέων., κύδιστε µέγιστε, 

δός μ᾿ ἐς ᾽Αχιλλῆος φίλον ἐλθεῖν ἠδ' ἐλεεινόν, 
πέµψον ὃδ᾽ οἰωνόν. ταχὺν ἄγγελον, ὕς τε σοὶ αὐτῶ 910 

φίλτατος οἰωνῶν καί εὗ κράτος ἐστὶ µέγιστον, 

δεξιόν. ὄὕφρα µιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας 

τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴω «4αναῶν ταχυπώλων. 

Ἐτοαίβο ]επιαπάεε 1560 οἆεχ πεβεΒΙεΒῖ, 
νοτ Απσθεπ, πα]ζ νοήσας: τα|.Ο0422. 
Ὀυτίσεπε οτσιεὈῦ Φ8ἱοἩ Ἀποη Ἠ]εχ 
(σα]. τα 162-158) απ5 4ετ Ατί, πε 
Ἠεκαῦο γοπ ἆεπι τα ετρι{επάετπ 
Ῥοσε]σείεπεπ ερτίοΠμῦ, δοψίε ἄατατβ, 
ἀαίδ Ῥτίαπιος οιπε πεῖθετος απέ 
ἀϊο Βϊδίο ἀετεε]θεπ οἴπσεπό (8500), 
αἶομαι, ἆαίς Ῥτίαπιος π]ομί πο] 
Ῥετεῖίς απ5β ἸΙτὶς Μαπᾶο ἀῑε Ὁε- 
αἰϊπηπηζο Ζπβασο 4ε5 Ζετπς ετπα]ἔεη 
Ίαῦεηπ Καππ, ἆαίβ Αοβπί]] 1ππ αἷς 
ἱκέτης 5εποπεη ποτε: τσ]. 2558. 

290. Ώα5 Ώεπποπεΐταῦιν τῷ πϊπιπαῦ 
πΙοας οΙπ[αςὮ ἆάδ µιν 994 απξ, 50Π- 
ἄθτω {α[εί επ Ιπηα]6 ἆθτ τοτἩεί- 
σεπεπάεπ Ρατορια]κοπαἰτακῦοπ 
µιν --- νοήσας Ζ88ΠΠΤΠΕΗ: (ἀ1θβεπι 
της εἴσεπεη Άπσεη βθ6β8ΠεπεΠ 
Ζειεπεπτοσε]. 

996. οὐ Ὀϊάεῦ πας δώσει 61π6Ί 
Βερτίβ: τετνείσετη π]νά. 

ϱ07. ὙαΙ. Ιὅ1Τ. ἐποτρύνουσα κε- 
Λοίµην: νβ]. η 3269. ψ 264. 

998. µάλα περ μεμαῶτα-ξ 5 515. 
Ῥ 181. 

801. ἐσθλόν σαῖ 190, πο] {τοπητηῦ 

68. -- ἄ4ιὶ χεῖρας ἀνασχέμεν, τρ]. 
Ζ οὔτ, τα 4 480. -- αἴ κ᾿ ἐλεήσῃ 
- 7 915. Ι 112. ν 182. 

809. Ετείες ἨεπιϊβίοὮ --- ζ 198. 
ἀμφίπολον ταµίην, ψβ ποςἩ π 162. 

808. χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι: νβ]. 
Ζ 366 χερσὶ δ᾽ ἀνίπτοισιν ἄιὶ Λεί- 
βειν αἴθοπα οἶνον ἄζομαι. -- ἀκή- 
ρατον πἩτ Ἠ6χ -- ἄκρητον, Ἱῃ- 
νογπιϊβοΏζ, ΤΘΙΗ. 

804, χέρνιβον παχ Ἠϊες, 5οπβῦ 
Λέβης. 

806. ἆλόχοιο αΏ]ανγίδοπετ εη., 
αὈπᾶησίσ Υοπ ἐδέξατο: Ζα 4 596. 

806 --- Π 981. Ερκεῖ: ἵπ ἆετ Μια 
465 Ηο/«απαπιθς Ι5ξ απο] Ἠ]εχ εἵπ Α]ζατ 
468 Ζεας ἑρκεῖος ΑΠΠΙΠΘἨπΙΕΗ: νσ]. ” 
χ 8841. 4 πΤ4. Ὠα[8 ΒτῖαπιοῬ γοπα 
ΎΈποτπεσο (281. 286) αἶο] ἀαπῖπ Ὀδ- 
σεῦὈεπ Ἠαξ, 156 εΏεπεο πεπῖσ ετζᾶΠ]ξ, 
αἲ5 πασ]ηπετ (522), ἀαίς ετ ἀοτῦμῖη 
2υτήσκκε]τή, 

901. Ετεζες ΗεπΙβίΙσ -- Π 352. 
808 --' 12Τ6. 850. Η 905. Ὑσρ]. 

2α 291. 
905 ----ἕ ος. 
510-915 -- 2952-- 496. 
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- η - 2, , ὥς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε µητίετα Ζεύς. 
, 2 Δ - / ω αὐτίκα δ᾽ αἰετὸν ἥκε, τελειότατον πετεηνῶν. 8156 

µόρφνον Δηρητῆρ’, ὃν καὶ περκνὺν καλέουσιν. 
ὕσση δ᾽ ὑψορόφοιο θύρη Δαλάμοιο τέτυχται 
ἀνέρος ἀφνειοῖο, ἐὺ κληϊΐσ ἀραρυῖα, 
τόσσ᾽ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔδαν πτερά: εἴσατο δέ σφιν 
δεξιὸς ἀίξας ὑπὲρ ἄστεος. οἳ δὲ ἰδόντες 950 
γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐἑνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη. 
σπερχόµενος δ᾽ ὁ γέρων ξεστοῦ ἐπεβήσετο δίφρου. 
ἐκ δ ἔλασε προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου. 
πρόσθε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην. 
τὰς Ἰδαῖος ἔλαυνε δαΐἴφρων, αὐτὰρ ὄπισθεν 9256 

ἵπποι, τοὺς ὃ γέρων ἐφέπων µάστιγι κέλευεν 
χαρπαλίµως κατὰ ἄστυ' φίλοι δ᾽ ἅμα πάντες ἔποντο 

/ 2 / / πόλλ ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ Βανατόνδε κιόντα. 

914 -- ΙΙ 249. υ 102. 

816 -- ϐ 941Π. τελειότατον 81ι 
πιεϊρίεη Ετ[ά]]απσ Ὀτίπσεπςα, 
4ει απἰτήρ]ομείε, ἆθι ἀπτοὮ β6ἵΠ 
Ἐκβο]μείπεη ἀῑε εΙοπετείε ἄανᾶητ Εῑν 
ἀ1ε Ετζά]πησ εἶπες Ί/απεο]ες Ὀϊείεῖ, 

916. µόρφνον πατ Ἠΐ6τ, ἆσθῃ 
ἆαππ]κοα]π, οἶπε Ῥεφοπάσθτο Αά]ετατί, 
πηῖξ ἄθπι αρροβΙΊτεη θηρητῆρ”, πο 
ᾧ 955 αἰετοῦ --- µέλανος, τοῦ 8ηρη- 
τῆρος. --- περχνόν παχ Πῖ6χ, ἆαπχκε] - 
{]εοξκῖσ, να]. ὑποπερκάξειν η 196, 
εἶηπ απᾶθγετ Ναπιε Εῆχ ἀῑθεε]θο Ατί: 
νρ]. Σ 481. 

8171. θύρη Ῥϊπσα]. οαἶἴπε οἶπ- 
Πῆρε]ίσε Τμῆτ; ἐὺ κληῖσ᾽ ἀραρνῖα 
πα] Ἠϊερε]η πο] σοεςἩ]οβ- 
86Η. -- Δαλάμοιο ἀ4ετ Βολμαῖσ- 
ΚΑΠΙΠΙΘΙ, πας ὑψορόφοιο πε 199. 
β 889πΠ. -- ὠἀνέρος ἀφνειοῖο, Ὑίθ 
ἕ 200. Ὀοτ ὙΥοτρ]εῖοιῃ σιεὈς πχ 
οἶπο Μα[εὈαοςειπππιαπρ απὰ Ζψατ Γῆτ 
4ϊο Βταῖίε οἵποας Ε]ῆσε]α:; ἆῑερ Μα[5 
ΒΟ]] ἆοτ Ἠδτεχ β1ο] ἆαππ νοτάορρε]έ 
4επ]εη (ἑκάτερθ εν), απι 416 Βτοαῖία 
46γ απβσοβεραηπίοπ Ε]ῆσει ἆθς ΠΙο- 
σεπάεπ Αά]ετε Ζα ϱ6ΥΙΠΠΕΗ, 

919. τοῦ 7ᾳ πτερά. --- εἴσατο πι]ζ 
Ῥατίοῖρ, ψ]θ ε 288. 

950 5. δεξιός, 2α 994, ρτλάϊκαἰῖν 
Ζα ἀίξας, πο β 1ὔ4. ο 164. --- οἱ 
δέ ὈἱΦ άνθη -- ο 164 {, 

855. Ζπεῖίες Ηεπι]βς] -- Θ 44. 
Ν 26. 

998 Ξ- Υ 4985. ο 146. 191. 
954, τετράκυμλον τιν Ἠῖθτ απᾶ 

ι 249. 

926. δαΐἴφρων ἆἀει Κ]απσο, τσ]. - 
Ἡ 218 πεπνυµένα µήδεα εἰδώς. 

956. Ζα ἵπποι 180 81β ἕλκον 894 
εἵπ Ύετρττα ἆετΒεπεσαπσσα ἀθηκεῃ. 
-- ἐφέπων παςπ]επκαπᾶ, Ἠϊπέας 
ἄεπι Ματ] ετσεεραππ Ἰεχ, νβ]. Π 
Τ24. Τ8δ. --- µάστιγι κέλευεν -- Ὢ 
649. 

821. κατὰ ἄστυ ἀϊα Βία ά { Ἠ1πα Ὦ 
γοι ἆθτ Ατορο]ῖε Ρῇ5 Ζ1π1 βΙΚΔΙβςἨθῃ 
Έποτα: νρ]. 2 891.--- φίλοι 881 πλ 
Ῥοείπιποί. --- ἅμα πάντες ἔποντο -- 
4 404, 

858. πόλλ᾽ ὀλοφυρόμενοι--- ν 991. 
-- ὡς εὖ πας Ῥαταϊρ: σα Ε δΤ4: 
ας Ῥατοὶρ εἰοπί ριϊάϊκα αν σα 
ἆθπα Ῥ6ὶ ὀλοφυρόμενοι Ζα ἀθπκθι- 
4επ ΟΡ]ε]έ. 

Υ. 959---489. Ἡθδγπιθε τοι Ζ618 
βροβεπἀεί, ππι ΕΤΙΒΠΙΟΒ Ζα ρε- 
Ἰο]ίεῃ, ϱοπ]ηπὲ ἀπτο] ἔτοιπᾶ- 
Ἰ1οπθ ΑπβρταςἩςθ 
ἵταιεῃ, Όα οχ βἶσο]λ Γῆτ 6ΙπΘΊΏ 
ἀα[άμτίοη ΑσοΠΙ]115 ααασῖουξ, 
ϱο εχκαπαϊσί 8ἱο]Ἀ ΕΓΙΑΠΙΟΒ 
Ῥαοί μπι πας ἆετ Τοαῖσο]λο 
5οἴπος βοηπος ππά Ὀτίτοί 1μπ 
Ζζα ΑοΠΙ] τα ρε]εῖίθῃ. 

β61π θγ- - 

« 
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οἳ ὃ᾽ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν, πεδίον ὃ) ἀφίκοντο, 
οἳ μὲν ἄρ᾽ ἄψορροι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο. 950 

παῖδες Ααὶ γαμβρού, τὼ δ᾽ οὐ Λάθον εὐρύοπα Ζῆν 
Δ 2 , / κ, ἐς πεδίον προφανέντε' ἰδὼν δ᾽ ἐλέησε γέροντα. 

αἶψα δ᾽ ἄρ) Ερμείαν υἱὸν φίλον ἀντίον ηὔδα": 

ἨἙρμεία, να, γάρ τὲ μᾶλιστά γε φίλτατόν ἐστιν 
Έ ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι., καί τ᾽ ἔκλυες. ὦὢ κ᾿ ἐθέλῃσθα" 886 

΄ 

βάσκ᾽ ἴθι, καὶ Πρίαμον κοίλας ἐπὶ νῆας ᾿4χαιῶν 
ὡς ἄγαγ). ὡς µήτ ἄρ τις ἴδῃ μήτ᾽ ἄρ τε νοήσῃ 
τῶν ἄλλων «{αναῶν πρὶν Πηλεϊωνάδ᾽ ἱκέσθαι. 

-ὰ 2/ 2 Φα ο / 3 μας . ὡς ἔφατ). οὐδ) ἀπίθησε διάκτορος ἀργεϊφόντης 
αὐτίκ ἔπειδ ὑπὺ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα 940 
2 / ; / / ”.Ν νο μς λ ἀμβρόσια χρύσεια, τά µιν φέρον ἠμὲν ἐφ᾽ ὑγρὴν 
ἠδ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα γαΐῖαν ἅμα πνοιζᾳ ἀνέμοιο' 
εἶλετο δὲ ῥάβδον. τῇ τ᾽ ἀνδρῶν ὄμματα Δέλγει, 

959, Ὑρ]. ω 906. πατέβαν πηῖῦ 
Ῥεζασ ααῖ αἱ Ἠθδμθτο Ίασε ἆθτ 
Βίαᾶς. ταῖς εἰπ{ασηεπι (σπ. πόλιος, 
πῖο Ε; 109, βοπεῦ ἐκ πόλιος. [ΑπΗ,] 

990 -- ΤΠ 818. οἳ µέν, ἀἱθ φίλοι 
8οτ, ετκ]ἂτί ἀατο] παϊδες καὶ γαμβροί 
991. 

981. Ζῆν Αοοι τοπι Νοπι. Ζής, 
νηθ ευεπ{α]]ε απι Ἐπάρ ἀ468 Ύ6Γ868 
6 206. Ξ 266. 

882. ἐς πεδίον προφανέντε: ναι. 
Ῥ 487 ἐς πόλεμον προφανέντε, 810 
ϐ 9τ8. 

888 --ε28. ἀντίον ηὔδα απ ἀἱθβΘΠ 
Ῥοϊάθα Ῥψε]]θη, πο ϐ 200, ἵπ ἆθτ 
Ῥοάεαίαπο ταᾶςείθ απ, πι] 6ἶηπθπα 
Ἐήσεππαππεη αἱ ΟΗὐ]εκέ, φοπεῦ τον 
ἄει Ἐτνπάεταησ ἆαι Ὠθάς τπά εὐεῦς 
πα]ζ τόν οἆοτ τήν. --- Ναο] ἆαι Ἠ]αν 
6εσεβαπεἩ Γατεύε]]απς οηἰεεμί ἀθτ 
εάαπχκο, Ἠθχπιθβ ἆθπι Ῥτίαπιος 24Π1 
ε]αεῖζεν Ζα εεπάεηῃ, 1π Ζθ6α5 οιῦ 
1δἴὲ Ῥαῖ ἆθπι Δηβ]]ο]ις ος ἄτεῖςθς, 
ἀθι εείπ ΜΠ]ειά ετπεοκί: νᾳ]. τα 
152---158.. 

984. γάρ τε τι ὉὍ 156, Ία, Ῥε- 
ταῖ{οῦ ἄῑε 956 {οἱσεπᾶς Αποιάσταπς 
νοτ, -- μάλιστα νοχζισφψεἰρο, 
η Ὑοχσ]είοῃ 2α απάθτη δδίθτη, 
πεῦθη ἆθπι ὄνγο]έθτι Βαρετ]αζῖν φίλ- 
τατον: 7η Β 58. Ἡ 999. 

956. ἑταιρίσσαι Ἰη{ταπθ Ιαν, πατ 
Ἠϊ6χ, Λ 456 ἑταρίσσαιτο. Ίο Πίου 

4ἱ6 Εαπ]κῆοη ἆθ9 Ἠειπιθ 35 δι- 
άκτορος απαεἀεπίοί γηῖτα, 8ο ἴπα {ο]- 
πεπάθα βαῖη Ἰλ/θβθη α]ς' ἐριούνιος, 
ἀκάνπητα. --- ἔκλυες βποπΠβοἈεχ ΑΟΓ., 
ἀ4αμθν Ίπι τε]α νε Νεβεπβαίσο ἆἄθτ 
Κοπ]απ]κν. --- ὦ Ρο. κλύειν, Κοπ- 
αἰγι]κίοι πο κᾖὖθί μοι, νρ]. σα 
1 515. 

896. βάσκ᾽ ἴθι: τα Β 8. --- καί 
ΑποἩὮ ἆθεπ ΡΓΙΒΊΩΟΒ, πηῖῦ ο. 
ααξ ἆαβ Βλ) ροπωοἶπθ ἀνδρί 9856. 
ποιλάς 8 Αχαιῶν .ας Θ 6ο ας 195. 

98τ. μήτ᾽ ἄρ -- μήτ ἄρ τε: νβ]. 
Ε. 89. 2 959. --- ἴδῃ δ6Ἀ6 πην ἆεπ 
ἸεΙρΙΙοπεη Αασεη ππᾷ νοήσῃ παἩτ- 
πηΈμπια της σεϊεσεπα Άισε, πο 
Έ, 415. ν 918. π 100. 

898. Ετεῦες ἨεπιϊεῦίοἩ -- Β 674. 
Ῥ 3280. 1 4Ττ0. 5561. ὦ 18. ΙΠηλεϊῖω- 
φάδε οἶπο σαη2 γεταϊηχε]{ε Βι]άππα, 
νο]. εἰς Αγαμέμνονα Η 819, εἴαῖῦ 
ἀθ5 Ζα ειπατίθπάθη ΠηΛλεϊωνόσδε. 

9899-- 946  ε 49--49. 

940---δ42 - α 96---98. 

841. φέρον Ζτ ἰτασεπρ{]εσίθηῃ. 
842. ἅμα πσ]αῖοἩ πιῖῦ ἆθη 

ἨἩαπομεηπ ἀθ65 Ἰιπάςθε, ἀἱοδ βο]οβί 
Ἠϊοσαι, σ]6Ιοῄβατη απ ἄἱο ἸΓαἰζο τα1ῦ 
Ι1ΠΘΗ. 

845 {, Ὑσ]. ω 81. δέ σοἀε]ηῖ νου 
ράβδον, ἆαπ Βίαῦ, αἱ Ζαπῦει- 
Βίαῦ, ΨΟΥΟΠ 6Υ χρυσόρραπις Ἰαί[βῦ. 
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ὧν ἐθέλει, τοὺς ὃδ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει" 

τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς ἀργεϊφόντης. 9456 

αἶψα ὃδ᾽ ἄρα Τροίην τε καὶ Ελλήσποντον ἴἵκανεν ρ ροή 1] 5 
βῆ ο α »./ / ἰσ ο Ε΄ 2 / 

ῆ ίέναι κούὐρω αἰσυμνητῆρι ἑοικῶς. 
{ 

πρῶτον ὑπηνήτῃ. τοῦ περ χαριεστότη Ίβη. 

οὗ δ᾽ ἐπεὶ οὖν µέγα σῆμα παρὲξ Ἴλοιο ἔλασσαν, 
στῆσαν ἄρ᾽ ἡμιόνους τε καὶ ἵππους. ὄφρα πίοιεν. 950 

ἐν ποταμῶ' δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλυθε γαῖαν. 

τὸν δ᾽ ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσόατο κῆρυξ 
ς / Δ ΔΝ / {ά / / 

Ἠρμείαν, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο φώνησέν τε" 

»φράζεο, «4αρδανίδη" φραδέος νόου ἔργα τέτυκται. 

ἄνδρ) ὁρόω. τάχα ὃδ᾽ ἄμμε διαρραίσεσθαι ὁίω. 9566 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ φεύγωµμεν ἐφ᾽ ἵππων. ᾖ µιν ἔπειτα 
γούνων ἀφψάμενοι Λιτανεύσοµεν. αἴ κ᾿ ἐλεήσῃ.' 

Έ / 1 λ / { ’ / 2 9 ὡς φάτο, σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ᾽ αἰνῶς. 

ὀρθαὶ δὲ τρίχες ἔδταν ἐνὶ γναμπτοῖσι µελεσσιν. 

-Φέλγει Ὀεσαιρετί ᾱ- Ἱ. βεΗΕ[Φί, 
τρ]. 445. -- τοὺς δ) απἆςτθ αΌετ, 

847. αἰσυμνητῆρι παχ Ἠ1ετ, νσ]. 
αἰσυμνήτης 9 258, αρροςίΒν Ζακούρῳ 
θἴποπι Εὔτδβ]ίοπεηῃ 1 ἤηρ]ῖπσα, 
ψίθ Αίπεηπο ν 228 αἷε ἀθεία]ε οἶπος 
1ὔπρ μπας απηΙπητηῦ παναπάλῳ, οἷοί 
τε ἀνάπτων παϊῖδες ἔασιν. 

948 -- κ 919. πρῶτον ὑπηνήτῃ 
ἆαπι ἆας ετείεΒατί]λαατ Κοῖτηὔ. 

849. σῆμα Ἴλοιο: τα Κ 416, Ἱπ 
ἄθδεεπ Νᾶμε βἶοὮ ο | 488 {. απὰ 
φοπεῦ ετπᾶηπίο Εατῦ ες Ῥλκαπιαπᾶετ 
Ῥε[απά, νβ]. 693. [Απμανρ.] 

861. ἐν ποταμῶ Ίπι Επί5, ἄθτα 
Ῥκαππαπάες, ἀεῃ εἷε ἵπ 4ετ ογψᾶμη- 
νεη ο. Ρᾶκεϊοτίοῃ, --- δὴ γὰρ καὶ 
μτὲ.: ἆαει Εππίτς ει Ὀπηκε]]ιοϊς 
ουκ]άχέ ψΕΠΙΡ6Υ, ποταπ{ ἆθγ Ζπεατι- 
πιθημαης Γμτί, ἆα[ς 5ο Ἠϊεν ἵπ ἆθτ 
Επτί Ἠα]ίεηπ, αἱ ἀαίβ εἶο Ὑαρεη 
4ἱοε Ἐττο 7Ζαπ Ῥραδείθτοῃ. Ώσθπη ἆα- 
τηῦ σε]αηρεη 8ἱθ6 1π 416 στΙοσμΊδε]θ 
Ἠα]το ἆατ Ἐλρεπο, ππθ]ομο Εν 816 
πηβῖσμθν ππᾶ σείαμτνο]] 1εὲ (364 {). 
Νατ Εν ἀἱθβο Ὀεάατ{ ϱ5 ἆας (16]αιῖς, 
ἀἆαΐθχ Ἠθγπιθβ 81ο] οἰπαε]]{, εοὐα]ά 
β1θ ἀ4ἱο Επτί ῬββείΙθτ6Ώ, απὰ εί ἆθν 
Ἠήοκ [αγ α1οἩ 2ατοκ2εἈὲ, πας]- 
ἀοπι Ῥτίαπιοβ ἆθπ Ε1π[Ε οττοῖολί αῖ 
(695 Β). -- ἐπὶ κνέφας ἤλυθε πι 

Ἠϊ6χ τη ἆ4επι ἄατοι αρλᾶπσίσοηι 
γαῖΐαν. 

862. ἐξ ἀγχιμόλοιοτα ἰδών: εοπβῦ 
Κοπιπιί πχ 4ας Αν. ἀγχίμολον νο. 
--- ἰδὼν ἐφράσσατο: τα ὃδ8τ. Ὀετ 
Ἠετο]ά Ῥεπιετ]κῦ 4επ Ἠετπιες Ζπετβῦ, 
πγθῖ] ϱς της ἆἀεπι Μαπ]ιετπαρεπ 
ΥΟΤΩΠ 18 νβ]. 954 Ε. 

968. φάτο φώνησέν τε -- ὃ 9τ0, 
πο 89Ώεχ ἔπος πΟΙ φώτο νδιδισα 

864. φράζεο σῖεῦ αοἩῦ, φρα- 
δέος, πχ Ἠ1εχ ο ΒΙΤΩΗΡΙΕΣ, ᾽πολή- 
811. --- ἔργα τέτυηται 65 Ποσί ἀῑε 
Απίσαβρο νου, ϱ8 γπαῦ ποῦ. 

350. ἄνδρ᾽ ὁρόω -- Ἐ 944. διαρ- 
ραίσεσθαι ἵπ Ῥαββίνεπι 9ΙἨππθ6, 61η 
ἄθεταιπς δἴατκον Απβάταοζ, πο 1η 
4θτ Βεμτεσκεπ εἰηπσιερί: 1π Ῥθῆσ]κο 
σοτίΒεεη ν/εγάεη. 

9ὔ6. γαι. Ε 949. ἐφ᾽ ἵππων απ 
ἀ4οπι ΠοββεσθβραπἩ, ΠΠ{ΘΥ Ῥτοῖβ- 
σεραηςσ ἆ68 Μαπ]{Ἰογψασεπς πας ἀεπα 
Ωὔβορε]άθ. -- ἔπειτα ἆαθππ ᾱ. 1 
ΠΥΘΗΠ νηῖγ πΙς]λῦ ἀῑθ Ε]αολί ετργθῖ{οη 
πο]επ, απάστη{α]]ς: τα Ν τά, 
Υ 120.υ 05. 

86. γούνων ἀφάμενοι: να]. ᾧ 66. 
808. σύν πο χύτο: να]. Ι 619. 

Ν 808. -- δείδιε δ᾽ αἰνῶς Ύοδιβ- 
«οἩ]{ς πο ὅ 168. Ν 481. σ 80. 

669. ὀρθαὶ --- ἔσταν ἰταῖθει σπᾶ 
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στῆ δὲ ταφών. αὐτὸς δ᾽ ἐριούνιος ἐγγύθεν ἐλθών. 

121 

960 

χεῖρα γέροντος ἑλὼν ἐξείρετο καὶ προσέειπεν᾿ 
υπῇ, πώτερ, ὧδ' ἵππους τε καὶ ἡμιόνους ὑθύνεις 
νύκτα δι ἀμβροσίην. ὅτε 8’ εὔδουσι βροτοὶ ἄλλοι: 

οὐδὲ σύ γ᾿ ἔδεισας µένεα πνείοντας ᾽χαιούς. 

οἵ τοι δυσµενέες καὶ ἀνάρσιοι ἐγγὺς ἔασιν; 9056 

τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο δοὴν διὰ νύκτα µέλαιναν 
τοσσάδ᾽ ὀνείατ᾽ ἄγοντα. τίς ἂν δή τοι νόος εἴη; 

οὔτ᾽ αὐτὸς νέος ἐδσί. γέρων δέ τοι οὗτος ὀπηδεῖ, 

ἄνδρ᾽ ἀπαμύνασθαι. ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ. 

ἀλλ ἐγὼ οὐδεν σε ῥέξω κακά, καὶ δέ κεν ὤλλον 

φίλω δέ σε πατρὶ ἐίσκω." σεῦ ἀπαλεξήσαιμι᾽ 

3τ0 

τὸν ὃ) ἠμείβετ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής" 

Ῥετσο, ποπηῖξ ἐνὶ γναμπτοῖσι µέλεσ- 
σιν (-- 4 669 απ 04,) ἵη απΏα]]εη- 
ᾷ6γ Γαία τοτραπάθη 18ΐ, ἆα ἀΐθβο 
ἸΜονίε εοπεῦ "1π 4θηπ ὈῬϊθσβαπιθη 
6Ἱιοάοτη) Ῥεάειίζεπ., Ἠῖει αΏθι Αη 
4επ Ῥίϊεσβαππεπ (Πεάθιπ ἆ. Ἱ. απι 
σαηζ6η Ἰθαῖρο τετείαπάεηπ πεοτάεη 
ΠΙἈΒΕΕΠ. 

960. στῆ δὲ ταφῶν -- 4 546. Π 
806. --- αὐτός «ε]Ὀςί, οἶπε εἶπθ 
ΑπΑΡΤαΟΠΘ ἀθ5 Ῥείαπιος αὈζανγαχίθη. 
--- ἐριούνιος, σα ΎΥ 84, καὈρίαπ{ανὶςο] 
Ώητπχ Ἠίθν παπά 440. 

ἐξείρετο καὶ προσέειπεν -- 
Έ, πζθ. 

868 -- Κ 88. 886. ὅτε τε ἴθπι- 
ροτα] Ζα ἀ4ετ Ζα61ιῦ πο: 6 σε- 
πιδἈη]ίσεπε Οτάπαπσ ἆθτ Βίησε πη]γἆ 
Ἱπ εσεπβαῦ; τα ἆετ νοτΙεσεπάεη 
ΑΠβΠ8ΗΤηθ σθείε]]ζ, ἄαμετ εὔδουσι 
ζα 8οη]α[εηπ Ῥρ{]εσθη παῖῦ ΝαςΙ- 
ἀταο]κ ποταηρεςθε]ῦ 190. 

964. οὐδὲ σύ γ᾿ ἔδεισας οἶπθ 
Έτασε ἀ6χ γειψιπάρταπᾳ, ψὶθν299 
οὐδὲ σύ γ᾽ ἔγνως: --- µένεα πνεί- 
οντας ἄχ. --- Τ 8. 1 608, ἀϊῑρ πιιιζ- 
ΑἴΠΙΘΠάΕΗ, πηπ{θοκοε]{θη. 

966. δυσµενέες καὶ ἀνάρσιοι Ψθ 
ἔ 86, Ζποῖ Ότποπγπιθ Ζαγ Υοατβίᾶχ- 
Κππσ ἆθξ ῬΒεστίβς. ἀνάρσιος ἵπ ἀετ 
Ἠϊας πχ Ἠ16Υ. 

866 -- 655. ᾖὈπεῖίον Ἠεπιϊβ[ίς] 
Ξ- Κ 994. 408. Ῥετ Υετρίπάαηᾳ 
4ετ Αἰἰιζαίοθ θοήν ππὰ µέλαιναν 
Περί εἶπε αἰπ]ειθ]οπο Απδοπαπαπασ 
Ζα ταπᾷθ, ἆα ϱ5 εΌεπ ἆἀῑο Ώταῃ- 

Κε]παῖό 166, πε]ο]α βἱοἩ πας ἆσθπι 
Ἐππὂτθομεη ἆετ Ναοί βοἩποε]] τετ- 
ὈτοαΙθεῦ. 

86Τ. τοσσάδ᾽ Ῥϊηπγεϊεεπᾶ απέ ἆαθ 
Τ,θβορε]ᾶ. --- ὀνείατ᾽ ἀετ Ῥ]ηταὶ 
απ{δεγ ἀἴθςεν Βέε]]ο βἰθίβ τοη ἆθγ 
ΜαΠ]πεῖί, Ἠϊετ Κορβζρατκοιίθη. --- 
τίς ἂν δή τοι νόος εἴη ἆ. 1. ψίθ 
πϊτάς ἆῑν ἆαπω Πατ ρα Μαΐο βθοῖηὃ 
Ὑετρ]]. Αεη. ΙΥ, 408 Θιὶς ἐδέ ἔιπι, 
1)ίᾷο, οεγγιεπέζ ἑαζία 8εηιδιςῇ 

868. οὔτε --- δέ, πὶο Ἡ 458, 
νρ]. οὔτε -- τέ ϱ 195 παπά τέ -- 
δέ Ὁ 118. 9 480. γέρων ρτᾶαϊκα- 
αν Ζαπι ΒηβΏ]εξὲ οὗτος. 

969 -- π τὸ. φ 198, ται. πι δω. 
Απὶ ἆθπ Ῥατα]]ε]αίο]]οι 16 ἄοτ ΤΠῇ, 
ἁπαμύνασθαι αἱ5 Απκάτπςεκ ἀετ τος- 
ροβε]]ίεη πιῦσ]σοπεη Έοὶσο ἁπτοῃ 
ἀθη νοτπετσεπεπάεν ΗααρίξαῦΖ πο] 
νοχΏετεϊθεῦ. Ηίεν 1εῦ ἆετ Απηβομ]α[Β 
8ο Ίοσκετ απὰ παπιεπὔ]οἩ ἆτπτο] 
ἀαβ ππεῖε ἀεά ος Ἡααπρίραίπες 
8ο ετβεηπετό, ἆαί[β πιαη ἸγγεΙ{θ]η 
Καππ, οϐ ἀοι Ύοις Ἠος πτερτῦης- 
Πο σαχ. - τὶς πῖπιπηξ ἄνδρα αἩξ. 
- χαλεπήνη Ἰοπ]. Αοχ, Εεἰπά]ΙοἩ 
ψ]τά, Εεἰπάεε]σκαίιίεη Ῥασϊππῦ, 

8Τ0. οὐδέν Αάν. ἵπ Καῖποτ 
ὙΓοἴεεα, 

δτΊ1. ἀπαλεξήσαιμι Ἰκοπεἰχπἰθτέ 
τινός τινα, Νο ἅ 548. --- φίλω 
ᾱ. 1. ππείπετη. Ὑβ]. 998 γέρων δὲ 
δὴ ὡς σύ περ ὧδε. 

ὃὅτο -- ο806. 406. 652, 659. 
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οῦ ωπ (ὃ 2 ἐστί λ / ς εν) / μοὔτω πῃ τάδε γ᾽ ἐστί. φίλον τέκος, ὡς ἀγορεύεις. 

ἀλλ᾽ ἔτι τις καὶ ἐμεῖο 8θεῶν ὑπερέσχεθε χεῖρα. 

ὕς µοι τοιόνδ᾽ ἦκεν ὁδοιπόρον ἀντιβολῆσαι. 876 
αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέµας καὶ εἶδος ἀγητός. 

/ , / / 2 2 /, ές 
πέπνυσαί τε νόω, µακάρων ὃδ᾽ ἔξεσσι τοκήων. 

τὸν δ᾽ αὖτε προδέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης' 

υναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον. κατὰ μοῖραν ἔειπες. 

ἀλλ᾽ ἄγε µοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον. 380 
ἠέ πῃ ἐκπέμπεις κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ 

ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς. ἵνα περ τάδε τοι σόα µίμνῃ. 

ἦ ἤδη πάντες καταλείπετε Ἴλιον ἰρὴν 
δειδιότες' τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὥριστος ὕλωλεν, 

σὺς παῖς' 

98. πή εἶνα. -- τάδε Ὀδμϊθιί 
βΙοη απέ ἀἱο 366 Ἡ, οτπἈμηίοη (ἀ6- 
ΤΑΗΤΘΗ. 

8τ4. ἔτι -- καὶ ἐμεῖο: 68 Ἱεσί 
ἀαο; ἀθάιαηκο Ζα ἀτιπᾶθ, ἀαίς ο 
ηβο] α]]επι Ὀπσ]ϊςοκ, πναβ ϱτ 6- 
{αηταοἨπ, Καἄπι που] αα{ σὔὐΠοπεη 
Βελμαίσ ἨἈᾶδίο Ἰοβεπ Ἰκὂππεη. --- 
ὑπερέσχεθε χεῖρα: Ζα «4 949, ἀἱο 
γοαχρα]έογπι πας ἆθπι Ῥεστη ἆει 
Ώαπες: ἆαάς Ετᾶθτίαπι πηδ Βεζας 
8 νκεν 916. 

376. τοιόνδ᾽ πιξ Ἠϊηνγαϊβεπάθπι 
δε: νο ἆαπ ἀῑολ παῖτ σεϊσεῖι, --- 
ὁδοιπόρον τηῖῦ Τιοκαῖν ἴπι εΓβίεη 
ΚοπιροβΙμοπδρεἆς, ππχ Ἠϊ6υ, ἀοο] 
ο 606 ὁδοιπόριον. -- ἀντιβολῆσαι 
ααβ{ἤμτοπᾶετ Ιηβπϊν ἆετ Ῥεαῦ- 
βιοπαρίετ Ῥο]ρο νο]. κ 96 ἐμοὶ --- 
προέηκεν ἀῆναι. 

36. αἴσιον, 488 Ἀππρ]ες Πιτ 
Πϊεχ, Αοοι Μαεο. β]άοκκνεγπεῖ[φεπά, 
πο. Ραύεη 2α6ἱε]σθη. --- οἷος δὴ 
σύ «ο. ἐσσί. οἷος Ὑηϊτὰ Βεϊπθπι Τη- 
λα] 6 ὨδοἩ ετκ]άνί Σπᾶο]λοῦ ἄατο] 
δέµας καὶ εἶδος ἀγητός (--- ἕ τή): 
σα 4 θὔ5δ, ἆἀθεπι βἶελ ἆαππ πα 
Ὀνεισαπς Ἱπ ἀάξ Ὑδνραπα ΒπΙδαπι 
4ἱο 5τΊ {[οἱσεπάςεπ Ἠαβίπιπιιπσθη 
απ5οἩ]1δ[μεη. 

8τ1. πέπνυσαι πηῖ νόῳ ππχ Ἠϊαυ, 
γεταπ]α{56 ἆπτον ἀ4επ ἀερεηβα(” 7α 
εἶδος. σι. ἀῑο Υετριπάαηπσ υ τί 
εἶδος καὶ πινυτήν απὰ 3 169 Β --- 
µακάρων δ᾽ ἔξεσσι τοκήων αἵπ ρ8Υ8- 
ἰα]κάβο]μεχ Εο]σοβαίσ; Βίπα: σἱῆσ]- 

οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπεδεύετ᾽ ᾿χαιῶν." 886 

1οὮ σα Ῥτεῖθεπ αἶπᾶ ἀαΐπο Ἐ]ίετη, 
ἀα[5 εἰς 6ἴπεη 5ο]οπεῃ βοµπ Ἀαρεῃ, 
νσ]. ἕ 154 Π. 

9τ8 -- 589. 410. 4583. ε 1456. 
819 --- 4 986. Θ 146. ταῦτά γε 

Ῥομϊε]ί οἷοὰ αι 94 {. 
980 -- Κ 9584. 4050. 6 666 απᾶ 04, 
981. πῄ Ἰτσεπὰ ποἩΙπ, πᾶ]θτ 

ερ ἰπαπαῦ 8825 ἀπτο] ἄνδρας ἐς ἆλλ. 
-- ἐκπέμπεις {οτί (αας ἀετ Βὔαάτ) 
σε]αε]{οαβί ἆ. 1. 1η ΒιομοτμαΙό Ὀνηρεί. 
- κειμήλια Ῥὶβ ἐσθλώ -- ο 159. 
1 990. 

382. Ἠτείθς ἨοπιϊθίοὮ -- ἕ 3281. 
υ 920, Ἰπεῖϊῖίεν -- ν 964. ἵνα περ 
νοςε]οςδί παηῦ Κοπ]απκᾶν ἀετ Ετ- 
νατίπησ, ἵπ Άπα]θπι βΙππθ. [Απ].] 

888. παταλείπετε Υοη ΑΙΒΠΕΠ- 
ἄεταπασ, Ρνᾶβ.: εεϊἷᾶ ἀαθραῖί σα 
ΝΕΥ]8Β56ΘΗ, 6ἶπ6 ΑΠΠ8ἨΠΙΘ τίθ 
Χ 9858 {, 

884. ἀνὴρ ὥριστος ὅλωλεν -- Π 
631. τοῖος γὰρ ατὲ.: ἄεπα αἵη 5ο]- 
επεν ῷομιγπιον ἆθτ Βύαάύ 150 ἵπ ἆθπι 
{αρίοτείεη Μαηπεο Ζα (τιπᾷε ϱσθ- 
ραησθη, ἆαί[β κεῖῃπ Ὑαγ]αεῦ θαοἩ 
πνομ] γογαπ]ακεοη Ἱεόππέο ἀἱθ Βέαάἑ 
αι{σασεΡεῃ. 

885. σὺς παὶς: νᾶἈλτοπᾶ Ἠετπιθβ 
Ῥις. ἁαϊπ ἀπατοιἈ πο] νογταίθη 
μαΐ, ἁἀαῖς ο: ἆθῃπ Ῥειαπιο Ἰκθηηθ 
(να. ἀῑο Απγοάεπ 969. 919), πι 
4επ (γαῖς πῖοπο σα Ὀδυπταβίρεη, 
ψητά Ἠ16Υ πηζ σὸς παῖς ἀϊθεο {γθιιπᾶ- 
Ἰπο]ιαο Βοβοπαπς παῦ οἵποπηπια]. οιπθ 
ταπᾶ ππὰ Ζψοο]ς αι{σοσεῦεῃ., Ὠ{6- 
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τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος Δεοειδής᾽ 
ωτίς δὲ σύ ἐσσι, φέριστε, τέων δ ἔξεσσι τοκήων; 
ὥς µοι καλὰ τὺν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες."' 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης: 
υπειρᾷ ἐμεῖο, γεραιέ. καὶ εἴρεαι Ἕκτορα δῖον" 890 
τὸν μὲν ἐγὼ µάλα πολλὰ µάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ . 

ὀφθαλμοῖσιν ὕπωπα. καὶ εὖτ ἐπὶ νηυσὶν ἐλάσσας 
᾽Αργείους κτείνεσκε δαΐξων ὀξει χαλκῶ. 

ἡμεῖς δ) ἑσταότες Θαυμάζομεν' οὐ γὰρ ᾽χιλλεὺς 
εἶα µάρνασθαι, κεχολωμένος ᾽άτρεΐωνι' 896 
τοῦ γὰρ ἐγὼ δεράπων, µία ὃ) ἤγαγε νηῦς ἐυεργής' 

Μυρμιδόνων ὃδ᾽ ἔξειμι. πατὴρ δέ µοί ἐστι Πολύκτωρ. 

ἀφνειὸς μὲν ὃ γ᾿ ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε, 

86Α, 8οπ1θ ἆατ πια{ζο απᾷ ππ]]ατθ 
Απάταο]ς ἀ6ν {ο]σεπάεη ὙγεπάνηΕ 
οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπεδεύετ᾽ 
᾽Αγαιῶν "6τ 6ιπιαησε]{ο π]οπὲ ἆθ5 
Καπιρίεβ ἆειτ Αολᾶει) ἆ. 1. ος Ἰαῦ 
σεπασ της ἆεηπ Αομάστη σοκᾶπιρ{έξε, 
ετπεοκῦ Ῥεστήπαείο Ζηεαϊ[ε] σοσεη 
ἀἱο Ὀνερτϊπσ]ο]μ]κειῦ ἀεβ Ύ6γβθς. 
ΕαΠ]ὲ ἆθταε]θο, 5ο Ἰιαῦ ἀῑθ {ο]σοπᾶς 
Απηιοτι ἀθςβ ΕΓΙΑΤΙΟΒ, ἵπ ψοθ]ο]θν 
6υ αἴοια αἷς Ὑαΐεγ ἆθρ Ἠεκίοι Ὀο- 
Κεηηέ, 6ἶπθ ππι ΑοΟ εγσταΙεπάθτγθ 
Ἠπκαπςσ, πα] ἆἀῑε Βεἰκεηπίηϊς 
ἆαππ ]εάΙσ]]ο] αἱ ἀῑο Έο]σο ἀθς 
απ{ψα]]επάεη νᾶτετ]ομει (6{ΠΠ]8 
εγβδολεἰπί, 

98τ. Ἐπταίοες Ἠεπιϊκαο] --- 7 198. 
Ο 241. τίς δέ πετ ἀοςο]Ἡ, οἶπθ 
ἸερπαΕῦ εἶοι απ[ἀτάπσεπᾶε Έτασε 
{ποιθίρετ ἵρουτακομαης, Ἠδιγογσθ- 
τοι ἀπτο] ἀἱο Ὀθψιιπάθγπᾶο Απ- 
ετκεηπαηπς Ηε]κίοτ 1π ἀεπι Μαπάς 
465 Εεῖπὰες 384. 

888. ὡς ν16, αἵη Απετα{, ππε]οῃοτ 
4ϊε νοπιθγσομοπᾶο Έταρε τποἠγ]οτέ, 
Απάςτο Ίεβεπ ὃς, πο Ο 241. ὙαΙ. 
απο ὦ 150. --- καλά οἆθ], Ἱπάθπι 
6 αἷς Ἐθίπά ἄἱο Ετδ[ιο Ἠοκίοτς 
τιηπιεπά απετκεπτῦ: νρὶ. 984. --- 
ἄποτμος Ίπ ἆογ Π]]α8 πχ Ἠ1εχ. [Απ]. ι 

990. Ὑπ]. 488. πειρᾷ ἐμεῖο τα 
αἰθ]]δί τη]ο] ααξ ἀῑο Ῥτουο ἀπτο]Ἠ 
ἀείπε Έτασο (587), Ιπάσπι ἀἱο ἀθτ- 
βθ]Όεπ σα ἄταπᾶο Ἰθεσεπάφ Ύεγ- 
παπάεγαησ Ζνγαιε] νειτᾶί, οὉ 19ἩἨ 
ἌΝἈμῃετθβ Υοη ἀθίποπι ΒΟΠἨΠ6 γαΙ[β. 

Ἰπάεπι Ἠθτπιθε ἆαπΠ αΏθγ ταῖς καὶ 
εἴρεαι εἶπε πᾶμετε Επ]λαίεταηᾳ ἆθθ 
πειρᾷ ΑπΠβο]Ιε[βον π] ἵπ ἆθπι 
Βίππο: απᾶ ψη]]θε νον ταῖς Νβλογος 
πςθεη ἤθες ἀθίπεη Φοῇµπ, πῖτηπηξ 
ετ ἀπτοι Ἐπηβείσζαπσ ἆες ἈΝαπιεπβ 
φε]υεί ΄Ἔκτορα δίον φο[οιῦ απθῃ 
Τα] εαεῖπετ Απγποτι νοτπερ. -- 
εἴρεαι τὸ Ῥετεῦπ]σοπεπι ΟΡΙΕΚΕ, 
πο 7 989. Κ 416. 

991. Ὑρ]. Ζ 194. μέν ΨΝαΗΤΙΙΟΒ. 
899. ὀφθαλμοῖσιν νετειἈχκὴ ὄπωπα 

ἵπι εβεηβαΐα σαπι Ηῦτεπρασεῃ. --- 
καὶ εὖτ᾽ -- κτείνεσκε οπῖαρτ]ολΏ 
άεπα ογπεγρεπεπᾶεα μάλα πολλά, 
απά απο], α1Α. -- ἐπὶ νηυσίν 7α 
ἐλάσσας νε]. 0 259. 

394. ἡμεῖς --- Δαυμάζομεν -- Β 
920, εἴπθ ραταἴα]κδολμο Ῥοαείπιπιαπς 
Ζα εὖτε --- πτείνεσκε, 4ἱ6 Ίπι (6- 
σεηκαΐσ 7α μάχη ἔνι κ. 991 ἆῑε 
Μγιπι]άοπεη α18 πιΏ [ίσο Ζπδομαπετ 
Ὀεπείσεμποῦ, ἆθπῃπ ἑσταότες εἰε]ῦ 
Ἠΐον πηῖξ  ἀθπι ΝευεπρεστΒβ ἆθτ 
Ὀπιμᾶξισκοις, 

996. µία, ΝΙ6 66, ἀ4αβςε]ῤθ. --- 
νηῦς ἐυεργής-- µ 166. π 822. Ώα88 
6απηζαο Ζαχ Βοεἰιῄραπσ ἆ4εβ ἀπτο] 
Φερώπων Ῥεπεϊοεμππείεη παπεη Ὑεχ- 
Ἠᾶ]{Π1βΕ888. 

9801. Ὑβ]. ο 267. Πολύπτωρ επῖ- 
Ἠ8]{ 1πι Ζφοϊίοη Βεβίαπἀ{εῖ] κτεάρ 
Ῥοβ!{7. 

898. ὧδε Ἠϊηπγεϊκοπά: 5ο πθ ἄῑι 
αἱ εοἶομεν νους παῖχ βεΠμςῦ, νσ]. Ζα 
Β 258. Ὀμτίισεπα Ισ αποἩ ἀἶθβο 
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ἓξ δέ οἱ υἷες ἔασιν. ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομός εἰμι" 

τῶν µέτα παλλόμενος κλήρω Λάχον ἐνθάδ' ἔπεσθαι. 400 
νῦν δ᾽ ἦλθον πεδίονδ᾽ ἀπὸ νηῶν' ἠῶθεν γὰρ 
Βήσονται περὶ ἄστυ µάχην ἑλίχωπες ᾽άχαιοί. 
ἀσχαλόωσι γὰρ οἵδε καθήμενοι, οὐδὲ δύνανται 
ἴσχειν ἐσσυμένους πολέμου βασιλῆες ᾽άχαιῶν." 

τὸν ὃ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής᾽ 40ὔ. 

εἰ μὲν δὴ θεράπων Πηληιάδεω ᾽4χιλῆος 
εἴς, ἄγε δή µοι πᾶσαν ἀληθείην κατάλεξον. 

ἢ ἔτι πὰρ νήεσσιν ἐμὸς πάις, ἠέ µιν ἤδη 

ἦσι κυσὶν μελεϊστὶ ταμὼν προύθηκεν ᾽άχιλλεύς.' 
τὸν ὃδ᾽ αὖτε προσέειπε διώκτορος ἀργεϊφόντης” 410 

.ὦ γέρον. οὔ πω τόν γε κύνες φάγον οὐδ' οἰωνοί, 

ἀλλ᾽ ἔτι κεϊῖνος κεῖται ᾽Αχιλλῆος παρὰ νηὶ 
αὔτως ἓν κλισίῃσι" δυωδεκάτη δέ οὗ ἠὼς 

κειµένω., οὖδέ τί οἳ χρὼς σήπεται, οὐδέ µιν εὐλαὶ 
ἔσθουσ᾽. αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηιφάτους κατέδουσιν. 4156 

ἦ μέν µιν περὶ σῆμα ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο 
ρ/ 3 Φ 2/9 ο - / ἕλκει ἀκήδεστως., ἠὼς ὅτε δῖα φανήῃ. 

Βεπιετκπης να]. πας 3τ1 φίλῳ δέ 
σε πατρὶ ἐίσκω σοεϊσπεῦ ας Ψετ- 
ἵταπεη ἆθς Ῥτίαπιο Ζα ΡεΝΊΠΠΕΗ. 
γα]. αποἨ 486 Ε. 

899. ἔασιν θἶπά πηοςἩ σα Ἠαιβο. 
400. τῶν µέτα: 7α Ν ποο. -- 

1άχον: 65 ε]εῖηῦ ἆππασμ, ἆα[ς ]εάεβ 
Ἠαις οἴπαπ. Κτίεσετ ἆεπι Κδπῖσε 
σαιτ Ἡθετορίο]σο «ἴε]]αῃ πιπ[δίεο παπά 
Ῥ6] πιεμτετεη Ῥόμπεηῃ ἆαξ 1ο επί- 
εοπΊιοᾶ, τσ]. β 1Τ 8. παπά σα Ὁᾧ 20τ. 

401. νῦν δ᾽ ἦλθον -- α 194: 
παςὮ ἆἄαθπι Εο]σεπάεπ βεπεῖπῦ νοτ- 
αιβροβείζί 7Ζα πετάεη, ἀαῑς ες απ 
Καπάξολμα[ε ααεσθβοΒ]οκύ εῖ. 

402. Δήσονται -- µάχην: ναι. Ρ 
168 πόνον καὶ δῆριν ἔθεντο, ἆοο] 
4 της Ώαν ἀνδράσι δυσµενέεσσι, 
Ἠϊεχ περὶ ὥστυ Ἰο]α]: τῖηρβ8 τιπ ἀθ 
σἱας0. --- ἑλίίωπες: Ζα 4 98. 

408. οἵδε Ἠϊε6χ, Ζα παθήμενοι 
4. 1. απεπᾶ{1ρ Ἱ1εροῃ. 

404. πολέμου Ἠᾶπσῦ αὐ το ἴσχειν, 
πγοπη]ς ἐσσυμένους 8ἱΦ ἸοΤΙΘΑΡΟΠ- 
ἀῑετεπάοτ ΒεστΙῇ 1π ΊἨταπι Ε1{6τ 
εησ τετραπάσῃ 186: σα 918. Β 155. 

406. Ζαπι Βαΐϊζσε{[ῆσα τι ὃ 851 {. 
εὖ μὲν δή πὙθππ ἆθηῃτ π]τκ]1ο]. 

407. εἴς 1π Ρ]εῖομες Ῥίε]]απρ ν]θ 
Π δ1δ. -- πᾶσαν ἀληθείην κατᾶ- 
λεξον, πε ϱ 122, τσ]. 1 501. 

409. μελεϊστὶ ταµών, 5οπεῦ διὰ 
μελεϊστὶ ταμῶν, ψὶθ ι 991. 

4192. κεῖνος ἀοτῖ. 
418. αὔτως 8ο πὶθ τοτ!ετ, πῃπ- 

γεχᾶπάρτῦ, νρι. π 145. ν 886. --- 
ἐν κλισίῃσι ἴπι Βετεῖοι ἆθτ Ζε]ίο 
ᾱ. 1. ἅπι Ἠοίααπιο, γα]. 18 ἐν κόνι 
ἐκτανύσας. --- δυωδεκώτη δέ οἳ ἠώς 
ναι. ὦ 80, τατ Ζεηβρεεππιπιαπσ 
5ε]ρδῦ Ζα ὢ 81 τππᾷ 10Π. οἳ παν 
πειµένω εί ει Ζεϊαησαῦθ, ν1θ 
Ἠ 996. τ 195. Ἐτ. Ρἱ. 48, ὅ, 8. [ΑπΙ.] 

414. οὐδέ τι απᾶ ἆοοἩ κεῖ- 
πθβνγθσβ. -- Ζαπι 8πσεηπ νβ]. Τ 
2ῦ Ἡ. 

416. αἴ Ὦϊβ κατέδουσιν -- Τ δΙ. 
416. ΥβΙ. 16. 
417. Ἐτείες Ηεπι]δίῖομ ---Χ 466. 

ἀκηδέστως: Ζα Φᾧ 198. -- ἠώς ταῖς 
Ναελάταεκ ἀετ Κοπ]ππκοπ ὅτε 
νοταπσθβίθ]]{, ὅτε της Κοπ]πηκ{ῖν 

καθ -μ 



οὐδέ µιν αἰσχύνει" 
οἷον ἐερσήεις κεῖται, περὶ ὃ) αἷμα νένιπται., 
οὐδέ ποθι µιαρός' σὺν δ᾽ ἕλκεα πάντα µέμυκεν, 

ὥς τοι κήδονται µάκαρες Δεοὶ υἷος ἑῆος 

ὧς φάτο. γήθησεν ὃ) ὁ 

λήθετ᾽ ἐνὶ µεγάροισι θεῶν., ο 
τῷ οἳ ἀπεμνήσαντο καὶ ἐν Δανάτοιό περ αἴσῃ. 

΄ 
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Θηοῖό κεν αὐτὺς ἐπελθών, 

400 

ὅσα) ἐτύπη" πολέες γὰρ ἐν αὐτῷ χαΛλκὸν ἔλασσαν. 

καὶ νέκυός περ ἐόντος, ἐπεί ὄφι φίλος περὶ κῆρι. 
Π Νέο , , : 

γέρων καὶ ἀμείβετο µύδῳω 

.ὦ τέκος, ἦ ῥ᾽ ἀγαθὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι 496 

ἀθανάτοιο., ἐπεὶ οὔ ποτ ἐμὸὺς πάις., εἴ ποτ ἔην γε. 
οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν' 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ τόδε δέξαι ἐμεῦ πάρα καλὺν ἄλεισον, 
450 αὐτόν τε ῥῦδαι., πέμψον δέ µε σύν γε θεοῖσιν. 

ὄφρα κεν ἐς κλισίην ΠηλΛληιάδεω ἀφίκωμαι.' 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης' 

υπειρᾷ ἐμεῖο, γεραιέ, νεωτέρου, οὐδέ µε πείσεις, 

ὅς µε κέλεαι σέο δῶρα παρὲξ ᾽άχιλῆα δέχεσθαι. 

νοη πΙιεάετπο]θετ Ηαπά]απς: ναι. 
12--18. 

418. οὐδέ µιν αἰσχύνει ὑπαῦεΏολ- 
Ἠς], 6θσεπ βεῖπε ΑἨδίοβῦ, 1Π{ο]ςε 
4ετ Ἐήτεοτσθ ΑΡρο]]ο: 19. --- Φηοῖό 
κεν τα νῶταεευ παῦ Βίβάπεη ΒΕΠεΗ. 
-- αὐτὸς ἐπελθών εἴεπεπάει Ύ 6γβ- 
βοΏ]α[ς 1π ἀετ Οάγεεβεο: ζα β 2460. 

419. οἷον πϊοπε Βεεξπιπιαπσ ἆεβ 
ταᾶςς σα ἐερσήεις,βοπᾶετη ἀθτ πα- 
Μάξ: πο παπάετραχ ΓτΙ8οΝ, 
νο]. Φ 198 Π, -- περί τῇ νένιπται 
πι Αοσᾳβ. αἷμα Ἠη8οιἈ ἀετ Κοπ- 
αἰτπ]κὔ]οη περινίζειν τινά τι, ΕΙ]4- 
Ίο Εῆτ: 160 τοῖη νου Β]αῖ, --- 6Ώεῃ- 
Τα] ἆπτοὮ ἆῑο Ἐὔχεοισε ΔΡο]]ο8. 

450. 'μιαρόρ ηαχ Ἠ]θυ: νρ]. 4 146. 

3491. ὅσσ (α) Άσοι: Κοπείταξκ{ῖοη 
τύπτειν τινὰ ἕλκος (Ο0]εκί ἆἄετ 
Ἠιτκαησ): 7α ΕΈ Τ9δ. -- πολέες 
γὰρ κτὲ.: Χ τι. ἐν αὐτῷ ᾱ. 1. 1η 
βαΊπενπ Πεῖο. 

498. φίλος 5ο. ἦν. 
456. ἦ ῥ᾽ ἆγαθόν εἶπε Ἐο]σεταηπσ 

«5 ἆθπῃ εΏο ΎΘΓΠΟΠΙΠΙΘΗΘΗ: τα αη 
5ο 1805 ἄθπη σιῦ ἆ. 1. ϱ8 Ῥε]ομπί 
ΒΙ6Η, να]. Η 282. γ 196. -- καί τα 
δώρα: απΐδει απάθτεπι, --- διδοῦναι, 

4ἱ6βε Έοτπι πχ Ἠ6τ, τ6ι. ζευγνῦ- 
µεν Π 1456, τιθήµεναι: σα Ὁ 68. 
[Απανρς.] 

426. εἴ ποτ ἔην γε ἨἩ6ΠΠ 6 
65 196 πετ: Ζα ο 268. ΙΓ 180. 

45τ. λήθετ᾽ ἐνὶ μεγάροισι Θεῶν, 
Ῥοβοπᾶετς Ῥ6εί ἆεπ Μαμ]πείνεη πε 
Ἐππιαίο ἕ 451, αὖεν απο βοηβί: 
τα]. ᾱ 1τ0 Ώ 
8. ἀπεμνήσαντο ηἩτ Ἠϊ6χ, ἀπό 

επμᾶ]έ ἆεπ ΒεστΙιΠ ει Ψετσε]ίαπς. 
-- καί Ὦἱβ αἴσῃ -- Πδθ. ΦΔανάτοιο 
6επεῖ, αρροβίμνις Ζα αἴσῃ, γρ]. 
μοῖρα Θανάτοιο β 100. 

480. αὐτόν “πιΙςμ) βε]ο»0. --- σύν 
γε ΦΔεοῖσιν οαἵηπ ΤΟΠΙΠΙΘΓ Ζαραΐς 
ἈλΠπ]οἩὮ πε ε 169 αἴ κε 8εοί Υ΄ 
ἐθέλωσιν. 

488. Ὑο]. 9890. νεωτέρου, ἀετ αἱς 
βο]οπετ Ὑεατεπομιπσοη Ἰθιοπὸ σα- 
σᾶπσ]]οι Ι60. --- οὐδέ µε πείσεις 
εν πγ]θ ἕ 968 ρατεπζΠεΙβοΗ, βοπεῦ 
ἄεηπ θοἀάαπκεη αὈβολμ]ε[βεπά, πίθ 
4 182 απᾶ βοπε{. 

454. ὃς -- κέλεαι (τῇ ΒγπΙΖθ9ε) 
Κοϊποϊᾶεπ{ πηξ πειρᾷ. --- σέο αθ]αῦ, 
επ. Ζα δέχεσθαι. --- παρὲξ ἀχ. απ 
Αολ1]] νοτραῖ, στ: Ἠϊπίετ ΑςἨ1]]8 
Ἠϊοκοεῃ. 
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τὸν μὲν ἐγὼ δείδοικα καὶ αἰδέομαι περὶ κῆρι 
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συλεύειν. µή µοί τι κακὺν µετόπισθε γένηται. 

σοὶ ὃδ ἂν ἐγὼ πομπὺς καί κε κλυτὸν "ἄργος ἰἱκοίμην. 
ἐνδυκέως ἐν νηὶ δοῇ ἢ πεξὺὸς ὁμαρτέων: 

2 2 ’ λ 3 / ή ές οὐκ ἄν τίς τοι πομπὺν ὀνοσσάμενος µαχέσαιτο. 
ἦ καὶ ἀναῖΐξας ἐριούνιος ἅρμα καὶ ἵππους 

παρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία Λάζετο χερσίν, 

ἐν ὃδ᾽ ἔπνευσ᾽ 
32 ο - λ ’ ρα ΔΝ / ρ 

ἀλλ’ ὅτε δὴ πύργους τε νεῶν καὶ τάφρον ἴποντο. 

οὗ δὲ νέον περὶ δόρπα φυλακτῆρες πονέοντο" 
τοῖσι δ᾽ ἐφ᾽ ὕπνον ἔχευε διάκτορος ἀργεϊφόντης 
πᾶσιν. ἄφαρ ὃ) ὥιξε πύλας καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας. 
2 5 ’ / μ. Δ ο... Ἂ. δελ 1 / 
ἐς δ΄ ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ' ἐπ᾽ ἀπήνης. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κλισίην Πηληϊάδεω ἀφίκοντο 

ὑψηλήν., τὴν Μυρμιδόνες ποίησαν ἄναχτι 
δοῦρ᾽ ἐλάτης κέρσαντες: 

49δ. τόν αὐλθπαῖα νοπ συλεύειν. 
-- δείδοικα παὶ αἰδέομαι πιε ϱ 158 
αἰδέομαι παὶ δείδια νσ]. αἰδοῖός τε 
δεινός τε Τ 1Π2, αἰδὼς παὶ δέος 
Ο 657. 

496. συλεύειν πια ποςἩ Ε 48, 
Ἠ]ετ 1π ἀ4ετ Βοεάειίαπσ τετκῆτ- 
7861. --- µετόπισθε γένηται: γρ]. 
Υ' 908. 9 414. 

43π. ἄν σο]ῦτι παπι Ὑετραπι 
Γκοίμην, πέ 2ι ει 1Π καὶ κλυτὸν 
᾿4ργος επμαμεπεπΑππαμπιε: βε]Ὀρδί 
εἶττα (εἰηίτεζεπάεπ{α]]ς) πας Α:- 
Ρο8: ζα Ἐ 245. Ἐβ βεμεϊῖπί ἆαδ ρε]αδ- 
ϱΙβεΏο Ατροςξ, ἀῑε Ηείπιαί Αελι]]ς, 
Ἠ1ετ ρεπιεῖηῦ 2 βεῖπ. [Απμαπρ.] 

489. οὖκ ἂν -- µαχέσαιτο θ6ἶῃπ 
ῬαταίακΙδομετ Νασλεαίασ σα ἀοτ 1π 
4951 1. επύμα]ίεπεη Αππαμπιο: . 
ἆ 98 Ε. οὐκ ἄν 1εί ἀθπι σοὶ δ᾽ 
επίαρτεσπεπἁ πασμάτΏσ]κ]ο]ι νοταπ- 
ροβἴε]]6. --- πομπὸν ἆ. Ἱ. µέ. ὀνοσ- 
σάμενος σοτ]ηρεολᾶ{σεπᾶ, πι][δαοἩ- 
ἴθπά. --  µμµαχέσαιτο ΟΡί. ΑΟΙ.: 
πιϊτάε 4επ ΚαπιρΓ ΏερΙππεῃ. 

Ἡ, 440-- 461. Ἡστπιεςβ Ὀτ]ησί 
ΕΤΙΑΠΙ0ΟΒ, α]]ο6 Τηοχο ὄξίπαπά, 
Ῥϊδ σα ΑσοΠΙ]]ς Ζε]{ παπά ρ]εβί 
βαἶσλ Ῥοδῖπι ΑΏρο]]εάε αἷς αοῖί 
Ζι ΕΤΚ6ἨΠΘΠΗ, 

"440, ἀναῖξας βοπαί αὈφο]αί, Ἠϊον 

4956 

440 

ἵπποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἠύ. 

445 

ἀτὰρ καθύπερθεν ἔρεψαν 450 

πρ ἆεπ νοη ἀει Ῥτᾶροβ]δίοπ ἈἩ- 
Πᾶπαίσεη Άοο. ὤρμα καὶ ἵππους. --- 
ἐριούνιος, πε 800. 

441 -- Ῥ 482. [Απμαπρ.] 
442. γα. Ρ 4ὔ6. 
445. πύργους, ψε Η 858, Βατρ- 

ποῖταπ ᾱ. 1, ἀῑδ Μαπον τῖξ Τάτ- 
Π1ϱΏ, ἨΠε]σπο ἨΠῖετ αἱ νΙθάθτῃει- 
σεκθ]]έ ΒΠσΘΠΟΠΙΠΙΘΑ πῃιτὰ, πς 
τάφρον ῬτοίΏγείετοῃ. 

444. οἱ δέ ἀἆεπ Ναολμεαϊαᾳ ὈῬοθρίῃ- 
πθπᾶ, πηᾶ]μετ Ῥοεβπιπαῦ ἀπτοὮ φυ- 
λαπτῆρες, ἀἱθ απξ ἄετ Ιππεηβεῖέε 
4εν Μίαπετ ΑΠ γετεςΒΙΟΒΒΕΠΕΠ (446) 
Τποτ σα ἀ4επκεη αἶπά. --- πονέοντο 
πῖς περί, Ἠἱθ πένεσθαι ὃ 624. 

446. τοῖσι δ᾽ ἐφ᾽ ὕπνον ἔχευε, 
ψιε β 996. 

446. παὶ ἀπῶσεν ὀχ. εικ]Ἀτεπᾶε 
Απρίάηταης νου ὤιξε: 6 51ε[ε ἀἱθ 
ΖνγοΙ 1π ἀ4ετ ΜΙίο ἴδει οἴπαπᾶοτ 

 σεπεπάεπ Ἠίεσε] 2ατῆοκ ἵπ ἀἱθ 1π 
ἀθπ Βεϊθεπν ἠπάεπ ἀε5δ Έ]μοτεβ Ἰ6- 
ΗπάΙσπεπ Ψετείαηρεη, νσ]. ΛΜ 191 
υπὰ ὦ 97. 

441. Πρίαμο», απ! ΒεΊποπηῃ Ἰλαρθη. 
448. Ὑπὶ. 4 618. 
450. Μιί ἀτάρ πυ]τὰ ἆῑρ νοτ]θι- 

σοποεπάθ Ἠε]αανκοηπδίγακύιοηπ νει- 
Ἰαββ6ῦ. ππά αἶπ εο]ρείάπάϊσετ Βαΐσ 
Ῥθροπηθη. --- καθύπερθεν ἔρεψαν 
Ξ- ϕ 195, ΟΡ]εκί κλισίην. 
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λαχνήεντ᾽ ὄροφον Λειμωνόθεν ἀμήσαντες' 

ἀμφὶ δέ οἱ μεγάλην αὐλὴν ποίησαν ἄναχτι 

σταυροῖσιν πυκινοῖσι' θύρην ὃ) ἔχε μοῦνος ἐπιβλὴς 
εἰλάτινος. τὸν τρεῖς μὲν ἐπιρρήσόσεσκον ᾽᾿4χαιοί, 

τρεῖς ὃ) ἀναοίγεσκον μεγάλην κληῖδα Δυράων, 456 

τῶν ἄλλων: ᾽Αχιλεὺς ὃδ᾽ ἄρ) ἐπιρρήσσεσκε καὶ οἷος" 
δή δα τόθ᾽ Ερμείας ἐριούνιος ὤξε γέροντι, 
ἐς ὃδ) ἄγαγε κλυτὰ δῶρα ποδώκεὶῖ Πηλεΐωνι, 

ἐξ ἵππων δ᾽ ἀπέβαινεν ἐπὶ χθόνα φώνησέν τε" 
»ὦ γέρον, ἦ τοι ἐγὼ θεὺς ἄμβροτος εἰλήλουθα, 400 

Ἑρμείας' σοὶ γάρ µε πατὴρ ἅμα πομπὺν ὕπασσεν. 

ἀλλ᾽ ἦ τοι μὲν ἐγὼ πάλιν εἴσομαι. οὐδ' ᾽άχιλῆος 
ὀφθδαλμοὺς εἴσειμι" νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη 

ἀθάνατον Θεὸν ὧδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην' 
τύνη ὃ εἰσελθὼν Λαβὲ γούνατα Πηλεῖωνος, 

451. Όὄροφον πατ ἍἨΙ6Υ, οεἶπε 
Ἠολμτατῖί, παητβοπδίη]σοα ΡΠαΦ- 
πιζίες «Οπιπιι(πίδ, ἆεββειπ ΕΒ]άΐεῃ- 
Ἀπτο]μεη ταῖς 4ετ Ἠεῖ[ο εἶπο Ί)/ο]]α 
επἰπΊοκε]ῃπ, πε]οῃο ἆῑδ Βρείπεα 
ἄρειταρῦ ππά ες Ῥεπιθγ]εθατ 16, 
ἀαπει Λαχνήεντα. -- λειμωνόθεν 
ΏἩΣ Ἠ16Σ, 

459. ἀμφί ΙΙΠΡΒΊΤΙ, απ ἀἱθ 
πλισίη. --- οἳ 1μπι, ΠΟΟἨΠΙΦΙ8 θαΓ- 
ΕΞΠΟΠΙΠΙΕΠ ἄπτοὶ ὄναντι. -- μεγά- 
λην αὐλήν, πα ἕ Ἱ, εἶπο ϱτο[βθ 
ᾱ- 1. βὔατκο Ὀπιέειαάίσταησ, ἆἀῑθ 
οἴπεπ Ἡοίταππι εἰπβε]μ]οίβ. 

408. σταυροῖσιν πυπινοῖσι Ἠϊει 
ομπεα Βίείπε να. ξ 10 {, --- θύρην 
ἀαξ Ἡοίέθμου, -- ἔχε ᾱ. 1. βοἩ]οίς. 
-- ἐπιβλής πχ Ἠϊατ, Ξ- αληΐς 455, 
6ἵη Υοτβθεσποῦεπος Ὠποινίορε], 

4654. ἐπιρρήσσεσκον πχ Ἠ]εγ ππά 
456, αἰαῖυ ἆες σοπὂμη]σπεη ἐπι- 
τιθέναι 7ατ Βεσπεϊεπηαπο ἆθτ α[- 
2απεπάεπάεη Κταβ: ἆανοι 50Ἡο- 
Ῥεη. 

450. ἀναοίγεσκον Οοπιροβίέαπι 
της Ἠϊαίας, 7α ὦ 899, ποτῖη νά 
σατῆο]ς ἄθη 6ρεπσα” σα ἐπί Ὀ]]- 
ἀεί: νρ]. Ε ΤδΙ. -- μεγάλην κληΐδα 
θυράων ῬΙ]46ί, σα ἀεπι Ἠε]αίναπι 
τόν (-- ἐπιβλίς) εἶπε παε]άταςκε- 
γο]]ε ΑρροβίΠοη, πγε]ε]θ ἀῑθ 1π ἆθῃ 
γοτπειρεπεπᾶεπ ῥβᾶΐσεπ ὮὈῬλοσεῖσῃ- 
πείε Κταξίαπείτεησπησ πιοβ]νιετῦ. 

465 

456. καὶ οἷος: ΑἨπ]]οπες Ε 304. 
4 68964. Μ 449. Υ 981. 

40τπ. δή δα τόθ) ἸΙαειεί ἆπτοι 
6ρσεπεαίζ 7Ζα ἀεπ νοτπογσε]απάθη 
εἸ]σεπιεῖπεη Ἑσπιθτκιηπσεη παπα 
Ζοηρυπκί ἀ4ει Εχᾶμ]απς σατᾶσ]ς, 
πιο Ν ττθ, ππᾶ ἁαπαῖς Κοαπιέ ἄοτ 
448 ΄Ῥθβομήθπο Φαζζ Ζηπι ΑΏβοβ]π(α. 
---ὧξε ἀῑαςθ Ε οτι πχ Ἠΐθχ, να]. 446. 

408. Πηλεῖωνι αὐμᾶναίς τοη 
δώρα, ετκ]Ἀτ]οὮ απθ ἀετ Κοπαίγυ]- 
Ποπ γοη διδόναι, ἀῑο ἆθπι Ῥε]μάθη 
ραςπαπαίεη εεοιθηκε: νρ]. Ζ 998 
δῶρον Αθήνῃ. 

459, Ὑα]. Τ 906. Θ 495. 
400. τοι ἵταιηῃ π1856. -- θεὸς 

ἄμβοροτος, α Ύ 808, ῬτάςἹ]κα ινα 
ΑΡροβΙδῖοη Ζα ἐγώ. [Ἀπμανα.] 

461. ἅμα Ὀεῖ ὕπασσεν πῖο Σ 459 
απᾶ βοηβξ, πθ Ὀεῖ ἔπεσθαι. 

408. νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη -- 
Τ 410. Ἐ 956. { 489, παν Ἠΐθτ πε 
ο 4ανοη αὐλᾶηπσίσεη Αοο. ο. 
ηξ, 

464. Ὑσι. ᾧ 9550. βροτούς, ΘΙΠΘΠ 
Θἐοτῦ]ίσἈοτ γπίο Αα. --- άγαπα- 
ζέμεν εοπε ἄρετα]] τοπ ἀετ {τειιά- 
Ἠοπεηπ Βεστϊ[καπσ Ἐταπιάεν ἀἆπαζο] 
ἀἱε Απσε]ιῦτίσεη ἆθβ Ηαιιδ6β. Βίπη: 
4ετ 6οξ6 νᾶτας εἶπεν Ἠ/ἤνταε αἴνγαβ 
γαιρεῦεἩ, πεππ ϐ6ν, Ζαπια] οἈπθ 
Ῥεβοπάετηα Απ]αί[ς, Ίπ ρετεῦπ]οπεῃ 
Ὕοτκεῖτ πί εἴποπι Βζετρ]Ιοπθι 
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καί µιν ὑπὲρ πατρὺς καὶ µητέρος ἠυκόμοιο 

Λίσσεο καὶ τέκεος., ἵνα οἳ σὺν δυμὸν ὀρίνῃς.' 
α΄ 2 / Ἂν 4 λ λ 2, 
ὧς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς μακρὺν ΄Όλυμπον 

Ερμείας" Πρίαμος 
242 ο 5. αν 

δ᾽ ἐξ ἵππων ἆλτο χαμᾶζε. 

δαῖον δὲ κατ αὖθι Λίπεν' ὁ δὲ µίμνεν ἐρύκων 4τ0 
ἵππους ἡμιόνους τε. 

Έ ( 2 ΄ εὐρ). ἔταροι δ' ἀπάνευθε καθείατο᾽ 

γέρων δ᾽ ἰθὺς κίεν οἴκου. 

τῇ ὁ) ᾽4χιλεὺς ἴξεσκε διίφιλος. 
2 / Φιν 

ἐν δέ µιν αὐτὸν 

τὼ δὲ δύ᾽ οἵω. 

ἤρως 4ὐτομεέδων τε καὶ ”ἄλκιμος ὄξος ΄άρηος. 

ποίπνυον παρεόντε’ 

ἔσθων καὶ πίνων᾿ 

νέον δ᾽ ἀπέληγεν ἐδωδῆς 4τδ 

ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα. 

τοὺς δ᾽ ἔλαθ) εἰδελδὼν ΙΙρίαμος μέγας, ἄγχι ὃδ᾽ ἄρα στὰς 

χερσὶν ᾽4χιλλῆος Λάβε γούνατα καὶ κύσε χεῖρας 

δεινὰς ἀνδροφόνους. αἵ οἳ πολέας κτάνον υἷας. 
2. Ἂ ὡς ὃ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἄνδρ) ἄτη πυκινὴ Λάβῃ. ὕς τ᾽ ἐνὶ πάτρῃ , 480 

βία. -- ἄντην Υοηπ Απσεειομί Ζα 
Απηαεξίομί, Ῥετδῦη]ο, γγθΙη απο 
1η νοτπαπάε]ίετ θείας (841 1.. 

40Τ. τέπεος ἈθορίοΙεπιο8, ἀεπ 
4ϊε πας αΐδετ Ί' 956 π]ομῖ Κεπηζ, 
[υτίσειπε ετφᾶ]ιπῦ Ῥτίαπιος Ἠθιπας] 
ΑοΠΙ] σεσεηᾶρετ πεάετ «ἀἴθδεη, 
πος]Ἡ ἆῑο Τπείϊε: νρς]. 481. -- σύν 
πηῖς ὀρίνῃς εοπεῖπῦ παοἩ ἀετ Απα- 
Ίοσ1ε νοη συγχέω τετραπάες, ππι 
4επ ου γοη ὀρίνω τα νοτεή]κον. 

γ. 468---ὅτ1. Βτίαπιος ἐτιτῦ 1π 
ἀα» Ζε]{ εἴἵπ παπά Ρ110εῦ Αο1]1 
παπι Τὅεαπσ ἆοτ Τμεἴσομπθ. Ε168- 
βοσ βιαοπί ἆεπ ἄτεῖς ἀἆαπτο]Ἠ 
ἐτὂφκίε]]οπεη ΖαπβρταςἨ απ{σι- 
χ1οἈζεπ απᾶ ασῦ Ίππι ἀῑθ 
Ἡϊσοκσαβροα εν Ὀείε]με Ζ1. 

4608. Τσ]. 694. κ 901. 
4609. Ζηαϊζεν ἨοεπιΙβΙςοὰ. Ξ- Ε 111. 

1] π8δ. 

4τ0. Τα. Ρ ὅδδ. 
νοχ ἆθπι Ζε]ΐ6. 
.4ΠΙ. οἴκου -- κλισίης. 

419. τῇ ῥ᾽, τα Ζ 998, πο εὉεθῃ. 
--- ἴζεσκεν 24 β1ίσ6η ρ{]εσί6α. -- 
µιν αὐτόν ἸἨπ 8δ]Ώ8δί, Ἠερεπ 448 
{ο]σεπάει εσεηβαίζθ8. 

415. ἀπάνευθε αΏβοαΙίς, ἆοο] 
Ἱπ Ζε]ίο, νρ]. 484, 6ερεπβαῖζ 4Τὔ 
παρεόντε ἵπ βαἶπετ Νᾶμθ, 

αὖθι ἴπι Ἠοία 

414. Αὐτομέδων: Ρ 429. --- '4]- 
πιµος: σα Τ 992. 

415. ποίπνυον Ψ8ΤΕΠ σεεο]λΏξ- 
ἴ1σ Ὀεῖπι Ααιατίεη:; ἆα ἀ4άῑδ Μα] 
8Ώ6χ εῬεη 7Ζα Ἐπάς ππαχ, 80 ΥΒΤΕΠ 
β1ο Ὀεταῖίς Ὠοϊη Ατᾶππιεη (τ 61. 
η 9259). ΑοΠΙ]] βα[8 ποςὮ απι Τ18οἩ, 
ἀἆθππ ἀ1θρον, ἆετ σα]είσί α ο] Ἠϊπ- 
πγθσσεΠποπΙππΘη Ζα ψετάεη Ρβερῖε, 
εὐαπά ποςἩ νοτ 1ππι (476). --- ἐδω- 
δῆς ἀἂἃπς Ἓκδβθι, ἆῑε Ἠαπά]απα, 
νψιθ ὃ 105, πε]ολο 1η ἀἆεπ ἔο]σεῃ- 
άεηπ Ῥατβοῖρίεη, ἆιο εἶεὶ εὈεπί{α]]8 
Αη ἀπέληγεν  ηςο]ι]1θ [6ο (5 506), 
πᾶλἨθν Ῥεεπιπιξ π]χἁ, ἆα ἐδωδή 
αποἩ φοηδὲ Έδροι ππᾶ Τεπθη ῶθ- 
στα], π]θ ε 196 Ε. 

4τθ6. Ἐτείος Ηεπϊςῆςὰἃ Ἄ«ᾱ κ92τ2. 
υ δὺτ. [Απήαης.] 

4ΤΤ. µέγας, πὶε που] Η 42ἱ τοι 
Ετίαπιος, 

4Τ9. ἀὠἀνδροφόνους, πὶο 811, 
πας ορεχορείῖδεπειι Πειαὐνεαί:: 
νσ]. 904. 
"180. ἄτη πυκινὴ Λάβή, νρι. Π 

σ99 πυκινὸν ἄχος ἕλλαβε υπᾶ Π 
906 ὥτη φρένας εἶλε, 8οἈπετθ 
γετυ]επάαπς ετστ] {εν ἨἈαῖ: 
1πᾷ68 19660 πας] ἆθεπι Εο]σεπάεῃ Ῥθ- 
κοπάστ» ἃπ΄ ἀἱο γονάετΌ]ίσμα ἸλΙχ- 
Καπρ ἆθτ Βεμα]ά σεάπε]λῦ απὰ ἆθτ 
ΒΊηπ Πιθ]σ: 9ο,Ἀπογθς Ὀπ]οι] ἄθος 
οἴπεπ Μαπη σ6ΚΟΠΙΠΙΘΗ 180, 
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φῶτα κατακτείνας ἄλλων ἐξίκετο δῆμον. 

ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ. θάμβος δ᾽ ἔχει εἰσορόωντας. 
ὡς ᾽Αχιλεὺς θάμβησεν' ἰδὼν Πρίαμον Δεοειδέα" 
Φάµβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο. 
τὸν καὶ Λισόόµενος Πρίαμος πρὸς μῦδον ἔειπεν' 

129 

486 

»μνῆδαι πατρὸς σοῖο, θεοῖς ἐπιείκελ) ᾽άχιλλεῦ, 
τηλίιου, ὥς περ ἐγών, ὀλοῷῶ ἐπὶ γήραος οὐδῶ. 

καὶ μέν που κεῖνον περιναιέται ἀμφὶς ἐόντες 

τείρουσ’. οὐδέ τις 
2Η 3 λ Δ λ 3 - 
ἔστιν ἀρὴν καὶ Λοιγὸν ἀμῦναι. 

ἀλλ᾽ ἦ τοι κεϊνός γε σέθεν ζώοντος ἀκούων 490 

χαίρει τ᾽ ἐν θυμῷ ἐπί τ) ἔλπεται ἥματα πάντα 

ὄψεσθαι φίλον υἱὸν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντα" 

αὐτὰρ ἐγὼ πανόποτµος. ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους 

Τρούῃ ἐν εὐρείῃ. τῶν ὃ᾽ οὔ τινά φηµι Λελεῖφθαι. 
πεντήκοντά μοι ἦσαν. ὅτ ἤλυθον υἷες ᾽άχαιῶν' 4956 

ἐννεακαίδεκα μέν µοι ἴῆς ἐκ νηδύος ἦσαν, 

τοὺς ὃδ᾽ ἄλλους µοι ἔτικτον ἑνὶ µεγάροιδι γυναῖκες' 

τῶν μὲν πολλῶν Βοῦρος ἄρης ὑπὺ γούνατ’ ἔλυσεν' 

48Ι. Ὑρι. ἄλλων 
Ετεπιάετ. 

482. ἀφνειοῦ, ἆετ ἆθπι Ε]ο]ιῖ- 
Ἰπσ απι Ὀθρίεηῃ Απζπαηπηθ εεπᾶ]- 
τει ΚΑΠΗ. --- Φάμβος δ᾽ ἔχει εὖσ- 
ορόωντας, νβ]. ΤΙ 942. 4 πο. 

488. Όας επιειπεαπις ἀεν ΦΙζπα- 
οι 160 ἀας Βίααππεπ ἄθοχ ἆῑο Ρ]6ἱσ- 
Ἠο]αο ἸλαἨτπεμτηππσ ἀες Επεπιάεη 
ππᾶ ἆαδ Βε[γεπιάεπᾶε β6ἶπετ Ἀπ[βετεηῃ 
Ἐπβοπείπαπςσ, νοτραπάεηυ τής ἆ4εχ 
οιπατίαπσεγο]]εη βρ8ηππησ αι ξἆας, 
πγΏς ΟΠΙΠΙΘΩ ψητά. 

484. ἄλλοι ἆῑο απἆθτπ: Ζᾳ 418. 
-- ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο Ξ-- σ 920. 

496. Ὑσ]. Ε 689. 
496. Ζαπι ἄεάβηΚεη νᾳἰ. 1 66 8. 

- Δεοῖς ἐπιείπελ᾽ 41. -- ᾖἸ 490. 

494, Χ2τ9. Ὁ 80. ω 56. [Απ]μαπσ.] 

48τ. τηλέκου, αιεσε[ϊμτί ἀπτοὶ 
ὀλοῶ -- οὐδῷ:; ἆετ 4 πα νΙβοῬε 
ὐομομάο γοτσ]εἰο]ςραί ὥς περ 
ἐγών 16ὲ πὶσ]ῦ ἆϊο Ἰκοττε]αίϊνο Εν 
σᾶπσαπυ σα τηλίου, 5οπᾷθτη ῥε- 
Ἠδτῦ Ζα ἆθτ αοἱροπᾶ σαι Αιδίήμειης. 
--- ὁλοῷ, ψ1ε γῆρας δοηβή Ίυγρόν 
ππᾶ στυγερόν Ἠε][5ί, --- ἐπὶ γήραος 
οὐδῷ: τα Χ 60. 

Ἔοπιετε Πῖας. ΤΙ. 4, 

ο 3228. 3258. 456. καί 8αοἩἈ 7α πεῖνον. -- 
περιναιέται ο. Ἠτετ, απβροΓάητί 
ἀπτελ ἀμφὶς ἐόντες --- Ἴ 464, α 914. 
Ο 3256: ται. ῥ 66 {.. περικτίονας 
πουν οἳ περιναιετάουσι. --- 
Ζατ Ῥασμε 1 496 Π. 

489. ἀρὴν -- ἀμῦναι: νο. β ὅ9. 
490. Επείος ΗοπιϊβζῖοἩ --- 1 118, 

Ζπε]ίες γε. 1 4ὔ6δ. 
491. χαίρει ταῖς ἐν θυμῶ, ψ]θ α 

811. 8 596, εοη»ί δυμῷ. -- ἐπί 
Αάν. ἆατα, απ[κογάθπι. 

492. ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντα --- ι 98. 
40μ Ἡ --- 355 ή 
496. πεντήκοντα: τρ]. 2 2441. --- 

ἤλυθον υἷες ᾱχ.: νε. Ι 408. 
496. ἰῆς, π]θ 66. -- νηδύος ἆθτ 

Ἠεκαῦθ. 
401. γυναῖκες ΝεὈθπίτβαεη, π]θ 

Ἰαοίμοο ὦ 8ὔ ταπᾶ Καβαπεῖτα, 
6 905. 

498. τῶν σε]ί απξ ἀῑο οεαπιί- 
241] 50, ἆαζα αρροβῖάν πολλών: 
γοηπ ἆθεπεῃπ ἵπ στο[8ετ Ζα]Π]. 
Ώ]ες αἰαπιπαῦ {6Ι]Ιο] πΙολ{ τεομῦ σα 
ἀαπι εάαπκειπ τῶν ὃδ᾽ οὔτινά φηµι 
λελεῖφθαι 494, ποσα 496--498 ἀῑο 
ετ]άπίετπᾶο Αποζμιαησ ρεῦΏεπ βο]- 
Ἰθη. Πείσίοτο σε]ῦ απῇα]]επάετνψεῖδθ 

΄ 
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ς δέ µοι οἷος ἔην. εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς. 
τὸν σὺ πρώην κτεῖνας ῥμυνόμανον περὶ πάτρης, 
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Ἕκτορα. τοῦ νῦν εἴνεχ ἱκάνω νῆας Απαιῶν, 

Λυσόμενος παρὰ σεῖο, φέρω ὃ᾽ ἀπερείσι ἄποινα. 

ἀλλ᾽ αἰδεῖο θεούς. ᾽άχιλεῦ, αὐτόν τ᾽ ἐλέησον 
µνησάµενος σοῦ πατρός: 

ἔτλην δ᾽. οἳ οὔ πώ τις ἐπιχθόνιος βροτὸς ἄλλο » » 

ἀνδρὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόμα χεῖρ) ὀρέγεσθαι." 

ὡς φάτο, τῷ ὃ᾽ ἄρα πατρὺς ὑφ) ἵμερον ὦρσε γόοιο' 
ἀφάμενος δ᾽ ἄρα χειρὺς ἀπώσατο ἦκα γέροντα. 
τὼ δὲ μνησαμένω 
κλαῖ ἁδινά. προπάροιθε ποδῶν ᾽Αχιλῆος ἑλυσθείς. 
αὐτὰρ ᾽άχιλλεὺς κλαϊὶεν ἓὺν πατέρ᾽. ἄλλοτε ὃδ) αὖτε 
Πάτροκλον" 

γοη ἀετ γοχβαβεείσαπᾳ ααξ, ἀαίς 
πηίετ 46η υἷας ἀρίστους αἱ]α Ῥδμπε 
465 Ἐτίαπιος γεγδίαπάθη 8Ε1ΕΗ. 

499. οἷος ας ἆθπι Βεσηβ ἆοτ 
Δυβζεϊεμπαπς: εἶπ118 νου α]]επ 
(νε. β 1ὔ8 οἷος --- ἐκέκαστο), αδ- 
ρε(άμτί ἀπτοι ἆἱε οΠιαδῖδεα απ- 
5ε56Β]οβδθηεπ Ὑγοτίε εἴρυτο δὲ --- 
αὐτούς: γρ]. Ζ 408 οἷος γὰρ ἐρύετο 
Ἴλιον " Ἔντωρ. Χ 501. -- ἄστυ καὶ 
αὐτούς, νβ]. Ρ 165, ἴαπς εε]οεί) 
ἀἱε Βεπο]μπει. 

500. ἀμυνόμενον περὶ 
νε ΜΜ 9485. Ο 4960. 

602. Ὑσ]. 4 195. φέρω 15ῦ ἰτοῖχ 
ει Κοιτεβροπά[ετεπάεα Βεήιεπαηα 
Ζαᾳ Λυσόμενος 1ηπ ἀαξ Ὑετραπι βπῖ- 
τατα ἤρετρεσθησεῃ. 

609, Ὑαὶ. ι 969. 
5ε]5εἴ. 

604. ἐλεεινότερός περ, πος} Ὀ6- 
πι]ς]αιάεπβπετί6χ, αἱ ἀεῖη Ὑα- 
ἴετ, να ἄπ5δ ἀετ Αποζημταις 490 
---δ0θ Ὀεγεῖίς ΠεινουρεΠῖ, αὖΌειτ Ἠ16Υ 
ποςἩ ἀπτοὰλ εἶπ Ῥδφοπάετ πΙσκ- 
βαΠ16β Μον 605 {. Ῥεστήπαεῦ πνά. 

606. ἔτλην 16] ΡΕΝΤΗ ἄρετ 
τηΙΟἩ, --- πα απαλ(αίίνεη οἷα Περί 
Ῥετεαῖδς ἆθι Ηιπνγεῖβ α{ εἶπο Ἠαπά- 
Ίαπσ, πε]οπο ἀῑο βοἩπνετείο [70ει- 
π'Ιπάιης Κοβρῖεῖ. 

ὤ0θ. ἀνδρὸς παιδοφόνοιο (πατ 
Ἠιον) αὈ]λδηρίςρ Υοη ποτὶ στόμα. --- 

πάτρης 

αὐτόν "πιῖς]ι2 

ο 5900 

7 ΔΝ 2 2 / / 

ἐγὼ δ᾽ ἐλεεινότερός περ. 

505 

ὁ μὲν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 
510 

τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ᾽ ὀρώρειν. 

χεῖρ(α) ὀρέγεσθαι: ἄϊε Παπά 
ααςζαβδίτεσεκθοη πας ἀεπι Μαπᾶς 
4ες Μαμπεε, Ιπάεπι ἆετ ἀπππσεπᾶ 
Ἐ]εποπάε πας ἆετ τεεπίεη Ἡαπαᾶ 
4α5 ίππ 468 Απρετυ{επεη Ρεντ: 
4 501 δεξιτερῇ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπ ἄνθε- 
ρεῶνος ἑλοῦσα Λισσομένη προσέειπε. 
Ῥτιαπιοβ Ἠαδίε 4Τ8δ ΑΕΠΙ] Κπῖθε 
υπη{α[56, Ὦ6ι ἆεπ ἸΙείσίεαι Ἰοτίθεη 
βαῖπογ Ἠεάς αῦδθχγ, πο 6τ αἷ]ο Ἠ]ο- 
να αν ἀτιπσεπάκίεη Βιίο Ζήβατῃ- 
πιθη{α[δί (608 Π.), ετκϊμπί εν 8161, 
νιἈητοπά 6 ἀῑο Τηκο ααξ ΑΕΠ1]]8 
Κπίοςηῃ τιαµοπ 18[δί, τς 8βθ6ἴΠΟΥ 
Ἠοεπίαη θεῖῃπ Ἐϊππ Ζα Ὀὑετάπτεῃ, 
ἆαπετ ΑΟΠΙΙ] 508 ἀἱθβο ατποῦσπα 
ἨοςΠμίε Ἰεῖοε σατᾶςκξολμΙεῦς. 

ὕ0τ -- ὃ 1189. πατρός οὐ]εκίϊνει 
(επ. Σι γόοιο. 

509, Νας ἄεπι Ζ488ΠΙΠΙΘΠ{ΑΒΒΕΙΙ- 
ἆον δυυ]εκίῦ τὼ δέ {ο]σει ἀῑε Τεϊ]- 
Ῥεστίϊο ἵπ σ]εΙοιθπι Καεις, νιᾶἩ- 
τοπᾶ 1ος Ίπη | ογαβοη 6ἱοᾶο σα Ἔκτο- 
ϱος ποςἩ μνησάμενος γοταπβροεείσ! 
νὰ, 1δύ ἴπι 2ηεϊίει 611 ἆάξ οπί- 
ϱρτεσ]επᾶς ἑὸν πατέρα νου κλαῖεν 
εε]ρε αὐλάπρίς σεπιαςμύ. 

510. ἐλυσΏ είς παπρεκα οτί. 
511. ἄλλοτε. δ᾽ αὖτε ομπο νος- 

Ἱενσολοπάες ἄλλοτε μέν, 6 που] 
ΦΙΓΗΙ 

013, τῶν αὐ]αί. ἄθΠ.: γοη 1ἨπθἨ 
Ζα ὀρώρειν, Νο 1 τὸ. -- δώματα, 
ν/ῖθ οἶκος 41 νοπι 2ο]ΐο, 
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αὐτὰρ ἐπεί ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος ᾽χιλλεύς. 
[καί οἳ ἀπὸ πραπίδων ᾖλθ᾽ ἵμερος ἠδ᾽ ἀπὸ γυίων,] 
αὐτώκ) ἀπὺ θρόνου ὥρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη. 515 

οὐκτείρῶων πολιόν τε κάρή πολιόν τε γένειον. 

καί µιν φωώνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

-ᾶ δείλ᾽. ἤ δὴ πολλὰ κάκ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν. 
πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας ᾽4χαιῶν ἐλθέμεν οἷος, 
ἀνδρὺς ἐς ὀφδαλμούς., ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς 

υἶέας ἐξενάριξα: ο... νύ τοι ἠτορ. 
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ κατ ἄρ) ἔξευ ἐπὶ ο. ἄλγεα ὃδ᾽ ἔμπης 

ἐν θυμῶ κατακεῖσθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ 

οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο. 
ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο 9εοὶ δειλοῖσι βροτοῖσιν, 

2 

ζώειν ἀχνυμένοις' αὐτοὺ δέ τ) ἀκηδέες εἰσίν. 
δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν «4ιὺς οὔδει 

618. Ὑα]. Φ 10. 
614, Ῥεγ π8οι Χ 4δ παπά εἶπα 

ἕ 140 μερι]άείε Ὑεχβ πιχάθ τοη 
Απιβίατοἃ πι Ἠεομῦ τεγποτίθη, 
ναι] ἀει εάαπκεθ τοπ 618 Ἠ16Υ 1Π 
αποιζγᾶα Πομετ Ώτειίο αιερείᾶμτύ 
ψ]τᾷ ππὰ ἀπὸ γυίων ἆθπι βοπβίϊσεη 
εὈτααε]ι ες Γοτίες νὂ]]1σ πΙάει- 
ερτιομῦ. [Αημαπᾳ.] 

615. χειρὸς ὠνίστη, υδ]. 610, ἆάξβ 
εχβίθ, ποάιχοἩ ΑοΙ]] σα ΕΙΙΚΘΏΠΘ 
αἰεὈξ. ἀ8ί5 ετ ἄεπ ἘἸεμεπάεηπ ἵπ 
ἀἱο επιεϊηβο]ια[ απᾷ 4επ Βοβιῖα 
ἆες Ηαπδεβ ααβηίπιπιζ: σσ]. η 165 Π. 
πηπὰ 21 ξ 819. 

616. Υβι. Χ Τά. 
518. ή οἵτπ Ὀεείῶθισεπάθε 18 (τβ. 

498), δή 1π ει Τηαῦ. 
519-- 681 -- 208---206. 
619. Ὑσ]. 1 415. ἔτλης ψὶο 606. 

Ώετ Απεοηιι[ς ει Έιασε 18ύ Ἠϊετ 
ἀπτο]λ ἆεπ γοτλετσεπεπάευ εάαπ- 
καπ π]ομῖ τοςλῦ γετπζζε]. Απο 
186 4ετ Ιππα]ῦ ἀετεε]ρεπ Ἠῖθτ πγεῖῦ 
ποηῖσετ απ ἆετ Βύε]]ο αἱ 208--δ 
Ἱη ἆθεπι Μαπᾶε ἆοτ Ηεκαῦο. 

69ο. Ἱπάεπι ΑσΠπ] ἆεπ ΡτίαπιοῬ 
8ο 1π βαἴπεη βομαίσ ααἰππαπα6, 4ατέ 
ἀϊθεετ 2πσ]εῖο]ᾗ ἀῑε ααπᾶμταης βε]- 
πθχ Β1Μίο νοταπββείζθη, οΏποΏ] ἀἴ6- 
5ε]Ώε π]ομῦ ἀϊτακ{ απεβθερτοσπεη 
π]τα. --- ἔμπης π]τᾷ απβσοήητί 
ἀπτοἩ ἀγχνύμενοί περ ὅλ8. 

98. ἐν θυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσ. ἴπι 
Ἡοετζεῃ ταἈθεῃ 18586η, δἱς πΙολύ 
ππθοκθη, Ἰπάθπι ΠΔΠ π]οβὲ 4αταη 
ἀεπκῦ, ἄαγοι βρτίοἩ{, --- ἐώσομεν 
ἆχν. περ -- δ 112. Τ.8. 66. π 147. 

654. Ὑσ]. κ 903. 668. πρῆξις ἵπ 
4εν Πας παχ Ἠϊ6τ, ρτᾶσηπαπῦ: εχ- 
{ο]στείοεπεβ ἩΗαπάθίπ: Ἀίπη: ἆαβ 
8ΤΩΠΊΘΙΠ ἨΙΙ{6 Ία 4οοἩ σα πὶςηῖς: 
νο]. 660. τ- πρυεροῖο γόοιο -- ὃ 108. 

620. ὡς πιτὰ οκ] ατί ἀατο] ᾷεπ 
{ο]σᾳεπάει ΙπβΠ. ζώειν ἀχνυμένοις. 

6ὄ9θ. ἀκηδέες ται γοη Κἴπι- 
πιθτηΙς, 1π ἀἶθβει Βεάεπίαπο ην 
πετ. 

63τ. Ὠἱθ {ο]σεπάο Α]]εσοτίε, απέ 
πγε]οἈθ 4εν ΒομΙ]]εγδο]ιο Ώρτασ]ι 68 
Ίμθρεπβ απσεπαϊθεμίο Ἐτειᾶε πῖνά 
Καϊηαθπι Ιπάίβοπεη σι {αι]” σατῆς]- 
σεμῦ, νεταπςομαπ]1Ἠ{, απ ἄεπ ὅ55 Ε, 
ἈπββθβρτοεΒεπεη βαΐ7, ἀαῑς Τνᾶν- 
αἱ ἈῬετπαιαρυ ἆαξ Τιοῦ ἆετ ῬίοτΏ- 
Ἠοπεη 5εῖ, απκπΏρ{επᾶ ἆθπ εάαπ- 
κεη, ἀα8 ἀθς ποσο γεταᾶ]ὑπ]ρπιᾶ[β]σς 
α]ᾶο]ς]1οΙι Ζα Ῥτείδεη βαῖ, ἀθπι, πε 
Ῥε]ειδ ππᾶά ΕΒπίαπιος, ιᾶο]ς τιά 
Τμεῖά σοπιϊεοπῦ 7 μαῇ] ποιάθ. -- 
πίθοι 1η ἀαετ Π]αβ παν Ἠ1ετ, στο[5θ 
Κτῆσε τοη Τποππιβββθ, Ἠϊες πηζ 
Ὀτθιζεγ Βα818, 8ο ἆα[85 πιβη 5ἱθ {6 
Ἠϊπείε]]αη Κοππία, πᾶλτεπά ἀϊα 1π 
4εχ 0ἀγε8εο β 540 ετψ μπει ππ{θῃ 
οτα] σε[οτπι βολείπθη, Ἱπι ἴτα 

9 
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δώρων, οἷα δίδωσι, κακῶν. ἕτερος δὲ ἑάων' 
ὦ μέν κ᾿ ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος, 

λλοτε μέν τε κακῶ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ᾽ ἐσθλῶ: 

δέ κε τῶν Λυγρῶν δώῃ. λωβητὸν ἔθηκεν. 

καί ἓ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει, 

φοιτᾷ ὃδ᾽ οὔτε ΘΒεοῖσι τετιµένος οὔτε βροτοῖσιν. 

ὧς μὲν καὶ Πηλῆι θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα 
ἐκ γενετῆς' πάντας γὰρ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἐκέκαστο 
ὄλβῳω τε πλούτω τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσιν, 
καί οἳ Θνητῷ ἐόντι θεὰν ποίησαν ἄκοιτιν. 
ἀλλ᾽ ἐπὶ καὶ τῷ Θῆκε θεὺς κακόν, ὅττι οἳ οὔ τι 

ον. 

δη 

παίδων ἐν µεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων. 

ἀλλ᾽ ἕνα παῖδα τέκεν παναώριον' 

Ῥοάεπ εἴπσεσταθαπ Ζα πετάεῃ. --- 
ἐν 4ιὸς οὔδει νσ]. Ε τδβ, απ{ ἆθπι 
Ετ[βροάετ ᾱ. 1. ἵπ 4ετ Ηα]]ε 4εβ 
2618. 

698. δίδωσι Ὀαει ἄει ἄεριατό. --- 
Βα] ἀ4ετ ετκ]Ἀτεπάσεπ Απκημγαηπσ του 
δώρων πτᾶ ἁἀῑε Τεϊαπσ ετεῦ Ὀδῖπι 
Ἴηνοϊεη ]ϊεάθ πό ἕτερος δέ σθ- 
πηρα Ὀεσδιομπεῦ, πᾶ]μτεπα ἀῑεεε]οε 
Ῥοταῖῖς Ὀθ6ί κακῶν ἀπτο] 6ἶπ ἕτερος 
μέν νοτρεταϊθεῦ εαεῖπ καο]]ίε: τᾳ], 
Ἡ 490, τα 611. -- Ζαπι (εἀαπ- 
Καπ ὃ 92861. ἕ 158 8. 

699. ἀμμίξας ἀαπταπσοπιϊςολί 
παῦεπα, πίθ πιαη Ἰλεῖη απξ Ἰλαβ88οχ 
σος (Ζα γ 990), 5ο ἨΙετ α]ῆσ]ς σα 
ἆσπι νουψ]εσεπᾶ ἄθπι Μεηκοπθη Ῥε- 
βεπ]θάθπαεη ]μεῖά (696), πηῦ δώη 56- 
πι]βολτε 6αρεη γετ]αῖμέ, νσι. 
ὃ 65 τὸν περὶ μοῦσα φίλησε, δίδου 
δ᾽ ἀγαθόν τὲ πακόν τε, ο 488 σοὶ 
μὲν παρὰ καὶ πακῷ ἐσθλὸν ἔθηκεν 
Ζεύς, απά απάθγθγεοίζς ππδου 638. 

580. ὃ γε Ὀείοπί πεσει 468 {ο]- 
σοπᾶεπ ἄεσεηβαίσθε ὅδΙ. --- πύρεται 
Μοά. πα Ἠ]ετ. --- ἐσθλ]φ αιᾶο]ς, 
π1θ ο 488. 

ὔδΙ. τῶν Λυγρών ἵπιτ) νοη 
Ίοπ6ῃ απ]λοθϊ]νο]]εηπ ἄαῦσθτ (628 
πακῶν). -- λωβητόν παχ Ἠῖθ6υ, Ὦ6- 
βΒοἨΊτα ϱΕ{ ταῖς ἔθηκεν (Ζει): πβο]ῦ 
Ζα οἴπεπι οροηκίαπᾶο αἱ]σαπιθίπεν 
γεοτασμίπησ, Νο 658 ααδεάμτῖ, 

059. βούβρωστις πχ Ἠῖοχ, εἰσεπί- 
11ο. (βαδτπιᾶ[βίσετ Ηαιηρου 2) Ηοί[α- 
ἨἈππρογ,ἀαππΒεσθΙσμπης 468 Ἡα[βεχ- 
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550 

596 

οὐδέ νυ τόν γε δ40 

βἴοεπ Ἐ]επάθε. Τηπ ἄαπι Ἀο]κδοπεπ 
ΦΠΙΥΤΠΕ, Ἠαΐῦε ἆῑεο Βαρτοβίς 6ἴπεπτ 
Τεπιρε] απ πατάς ταῖς Ορίθτη νοετ- 
ὔμπῦ. -- Ζαχ Ῥασςμε νβι. ο 944 Ε. 
ἀλλ᾽ 
κήδε᾽ ἔχουσιν ἀνέρες, ὃν κεν ἵκηται 
ἄλη καὶ πῆμα καὶ ἄλγος. -- δῖαν 
Ῥαϊπντονῦ ἀει Ἐτάςε σ]ε ποςἩ 
ΠΕΗΣ. 

ὤδδ. «φοιτᾷ δ᾽ 
Ἐο]ρσεξαί”, ετ Ιστ αηπκδίἈή. 

684. Ὑρι. Π 581. 861. Σ 84. 
ὡς σεῖῖ ποιο απ ἆἀῑδ α]θίσί 
νοτπεχσεπεπάεη Ψ6γβ6, δοπάθετα ααξ 
699 Ε -- μέν σπα, ερεηεαίᾳ 
6898 ἀλλά. 

ὤ8δ. ἐκ γενετῆς ψίθ σ 6. -- 
πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους, πὶε Κ 919: 
σα 209. 

696. Ὑπ]. Τ 596. 6 206. 
698. ἐπί ἆατα, ζα ἆθπι (α]ῆοῖς. 

-- καὶ τῷ 8ποἩἈ 1λπα, ἆθπΙ νοῦ 
4επ ἀδίέθτα πῖδ 5ο τοῖοἈθη 906. 
Ροεοσποίεῃ. --- Ζαπι ἄαπσεηπ ο 488. 

6δ9. γονή, ψῖο ὃ Τὅδ, Νας]- 
ΚΟΠΙΠΙΕΠΡΒΟΏ ΑΣ Εῇ, --- πρειόντων ἀ. 1. 
46 ηαο]ι ἀθβ Ῥεϊ]οας ΤοὰῬ ἀῑο Ηοτι- 
αοἶαξί ἈὈοτπομπιεη ἸΚκοπηΐθηϱ, πας 
Ναολάτασ]ς απι Ἐπάο ἀθβ Βαΐσθς. 

640. παναώριον παν Ἠϊαι, ἆοσ]ι 
ἄωρος µ 89, σαησ ππσεϊής (ὥρη) 
ᾱ. 1. οἴπθπι Γδ]ιον Τοὰᾷο τοτία]]απι, 
να]. 4 8565, πιαῖί σ]6ἵοηθτα Νασάτασ]ς 
Θπι ΘοἩ]αβεθ ἆθΒ Βαΐσος, π]θ κρειόν- 
των. --- οὐδέ νυ τόν γε, πὶθ Ο 949. 

941, 

Ραναζα]κΠκομεν 

ἔνεκ᾽ οὐλομένης γαστρὸς πακὰ 
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γηράσκοντα κοµίζω. ἐπεὶ µάλα τηλόθι πάτρης 

μαι ἑνὶ Τρούῃ σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα. 
λ / / λ λ λ 2 / ὄλ μή . καὶ σέ, γέρον, τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὅλβιον εἶναι 

ὕσσον «4έδβος ἄνω., ἸΜάκαρος ἔδος. ἐντὺὸς ἐέργει 

καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων., 5456 

τῶν σε. γέρον, πλούτω τε καὶ υἱάσι φασὶ κεκάσθαι. 

αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ᾽ ἤγαγον Οὐρανίωνες, 

αἰεί τοι περὶ ἄστυ μώχαι τ) ἀνδροκτασίαι τε. 

ἄνσχεο. μηδ᾽ ἀλίαστον ὀδύρεο σὺν κατὰ θυμόν᾿ 

οὐ γάρ τι πρήξεις ἀκαχήμενος υἷος ἔπος, 550 

οὐδέ µιν ἀνστήσεις' πρὶν καὶ κακὺν ἄλλο πάθῃσθα. 

τὸν ὃδ) ἠμείβετ ἔπειτα γέρων Πρίαμος δεοειδής᾽ 

δ41. Ζαπι εάαπκεν π 119 {, --- 
μάλα --- πάτρης Ξ-- Σ 99. 

ὅ49δ. ἧμαι ἵη επσεχ γετριπάππς 
τῖῦ ἆθπ Ῥατᾶο. κήδων πθῖ]ε απὰ 
εελᾶάϊσα, εἶἴπο Ὀπικομτείραπς 
εαῖς ἀεβ αἴπίασοπεη πήδω, πε]οῖε 
4επ Ὀππιαῦ πια]ῦ, παῦ πε]ομεπτα 
εν Ἱπ βεἶπογ απσαηΏ]Ιοκ]Ιοπεν Βάτη- 
πιιησ απξ βεῖπο Κπιεσκζηαίεη νοΥ 
Ττο]α, ΠΙπΡΙΟΚ8, 

648. καὶ σέ αποὮ τοη ἀῑτ, πῖῦ 
Ῥεσας απῖ ἆ.5 γοη Ῥε]εις δ84-- 681 
Εοκαρῖο. στ “τὸ πρὶν μέν Υοχ ἆθπι 
Κτίεσε, 7α εἶναι. --- ἀκούομεν Ρτὰ- 
ΞΕΠ5 Ἰπ ἆεπι βίηππε: παῦεη Καπάθ. 
-- εἶναι Ιπβη. Ιππροτέ.: Ζα Ε 689. 
-- ᾷατ Βαοπο Ι 401 ΠΒ. Σ 288 8. 
ὅ84 Γ. ὅσσον, νο νιεὶ απάςβ, 

βα16ΕΠΟΙΗΠΠΕΩ δ46 ἀπτοῖ τῶν. --- 
ἄνω πιο ἐντὸς ἐέργει (νε]. Β 616) 
εαθνἉτίς 4. 1, πας Νοτάεπ Ἠῖηπ εἶπ- 
βοΏ]1ε[ξὲ οἆετ αΏστεησί, ἄεπῃ ΤνεεΏος 
Πασε «Πά]οι γοπ χοαἙ. -- Ιήάκαρ 
οτ]{ αἱς Βομπ ἆθΒ ΑΙοὶος παπά τῃ- 
ἀ4ετ τοη Ἰμεβροβ. --- Φρυγίη τη] ο 
παθύπερθε 5ο. ἐντὸς ἐέργει, Υοη 
οῬεπ]ογ ᾱ. 1. ΙαπάεΙπγγᾶτίς ἴπι Οεὔ6ᾳ 
πα Νοτάορίεη. --- Ἑλλήσποντος 
ἀπείρων, 5οηεῦ πλατύς: τα Ρ 459, 
πυοῖ] αι] ἀῑο απΠεσεπάθτ ΜεθΘτΘΑ- 
{6ῖ]ε Ἱπ ἆθπι ἈΝαπιεηπ αἰπρθστιβεη 
πεχάθη: ἀθτεε]οο Ῥι]άευ ἆῑο Νοτά- 
παπά ΚοτάπεβείστεηΖζε του Ττουβ. 

646. τῶν του ἀ4επ Βεπομπετη 
468 644 Ε. (ὅσσον --- ἐέργει) Ῥεπεῖο]ι- 
πθίεπ Ἱιαπάςθς; ἄετ ἄεπείῖν Ροαῖ κεκώ- 
σθαι πχ Ἠϊει, 5οηεῦ ἐν οἆθι µετά. 
--- πΛλούτω τε καὶ υἴάσι, Ψὶε ἔ 206. 

-- πεκάσθαι Τη. Ῥετί, παῖῦ Ργάρειβ- 
Ῥεάσιυίατσ, ες [Πέ Γππρετε.: σα 645. 

ὅ4τ. πῆμα τόδ᾽ ἆαῑςδ σεςδεἩπ- 
πᾶτίισα Ἰαῖά, ἆἄεπ Κτεθς, Ίπι 
(εσεπβαί; Ζα πρὶν μέν 648. 

648. µάχαι τ᾽ ἀνδροκτασίαι τε 
πσιθ Η 28. το]. 1 613. 

ὅ49. Αοἰά]] Ὀτιομί, αἲς οι απ ἆθπ 
ῬυπΚκῦ σεἰοπιπιεη 16, πο ἑτ ἆεῃπ 
{ατοπίρατείεη Ῥεμ]ας, ἄει ΕΤΙΒΠΙΟΒ 
Ῥείτοβεπ, Ηεχκίοτς Τοά, Πᾶ{ζο ετ- 
πιᾶΏπεη «οἶ]εἩπ, ΡΙΟίπΙοι αἩ, εἴη- 
σεᾶεπ]ς ἆετ εἴσπεηῃ Μαμπαπς 6522 4, 
Ρα. αΏεν ἆαι ἀτεῖι 4εη τοη ἨΘΙΕΙΑ 
Ἠοννοτρτθεπεπάεπ βοΏπιθι” ππι ἄεΠ. 
Φοµπ π]ομῦ σατσοκπα]ίεη Καππ, 80 
τιομθεῦ εν «6 Μαμπαπς απ΄ μη 
ἄνσχεο 1895ο ἀῑσλ, ποβεῖ 6 ἆπβ 
524 σε]ζεπά πεπιαοἸῇο Μοῦῖν ὅ5ο 
π]εᾶετ απ{ηϊτητηῦ. 

ὅδο. πρήξεις: σα 524: ταῖς ἀκαχή- 
µενος: παῖῦ ἀθῖπεπι ΘΟἨΠΙΘΙΣ. 

661. ὠἀνστήσεις, γβι. Τ56, Ίπι 
6εσεπεαίζ Ζα πεῖσθαι οτι Τοῦεπ, 
Ἐτ]κ]ᾶταπο νοη πρήξεις, ᾱ. 1. νΙεάθε 
2ππι Ὥµερεηπ ϱτθοΚκθῃ. -- πρίν Λάν. 
6161. --- καὶ κακὸν ἆλλο πάθῃσθα 
νλτεαῦ ἀπ ποςΏ θἱηπ απάςτεξ Όπ- 
σ]ᾶο]ς ετ]εῖίάθτ, π]οπΟ αἱ Ότο- 
Ῥαπς, 5ο ἀαΐς Αοἰι]] φε]ραῦ ἴπι Ζογπ 
"ρετ ἆεπ ἄρετπηδ[βίσεη ΦοΗπηετ” 4ε5 
6τεῖρθς 1Ἠππ {ὔΐεηπ πετάς, ΒΟΠΘΓΗ 
1η ἀἄθπι ΒΙππθ: ἅπ π]χδῦ 6ποχ 5ε10βί 
βἴθτΏεη, οἶε ἆπ Ἠε]κίοτ πΙεᾶει Ζ1πι 
Ίερεπ ετπθσκεηπ πηϊταῦ ᾱ. 1. ϱς υη]νά 
π]θ απὰ ΠΙΠΙΤΙΘΤΠΙΘΗΣ σθΘβοΒεµεΠ. 
Ζαπι Κοπ]απκαν 7α Η ϱ8Τ. 
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υμή μέ πω ἐς Ἀρόνον ἴἵξε, διοτρεφέςε, ὄφρα κεν Ἕκτωρ 
κῆται ἐνὶ κλισίῃσιν ἀκηδής, ἀλλὰ τάχιστα 

Λῦσον, ἵν) ὀφθδαλμοῖσιν ἴδω., σὺ δὲ δέξαι ἄποινα ὅδδ 
πολλά, τά τοι φέροµεν. σὺ δὲ τῶνδ' ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις 
σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί µε πρῶτον ἔασας 

[αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο]. 

τὸν δ᾽ ἄρ) ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς: 
υμηκέτι νῦν μ᾿ ἐρέθιζε, γέρον νοέω δὲ καὶ αὐτὸς 66ο 
Ἕμτορά τοι Λῦσαι' «4ιόθεν δέ µοι ἄγγελος ἦλθεν 
µήτηρ, ἤ μ᾿ ἔτεκεν, δυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος" 

καὶ δὲ σὲ γιγνώσκω, Πρίαμε, φρεσίν, οὐδέ µε Λλήθεις. 
ὕττι θεῶν τίς σ᾿ ἦγε 9οὰς ἐπὶ νῆας ᾽άχαιῶν. 

ὤδὸ. µή πῖς πω ποςἩ πηΙς]μέ, 
απβρε{ϊμτίῦ ἀατοι ἀἆεπ {ο]σεπάει Φαΐ7 
πηῖς ὄφρα: 7α Σ 184. -- ἴξει 692. 
[Απ/αης.] 

654. κῆται (ἴπ Ῥτοβα κέηται) 
ὠκηδής, νε ὦ 181, αὖει Εθν πΙοΠμῦ 
ππρεβίαἰ{εῖ, εοπάθιπ 1π α]]σε- 
ΠΠΘΙΠΘΥΕΙΗ ΘίΠπΠ6, ππΏοθφοτοσί, οἨπθ 
41ε ει Ίμθίο]ε σερᾶ]πτεπᾶο Ῥήεσο, 
ΖαηἈολεῦ εν Ὑ/αβομαπσ, Ῥα]ραπα, 
Ῥεκ]ειάππσ: ναι. Σ 948- -ὔ8δ. --- 
ἐνὶ κλισίῃσιν: τα 4185: ἆϊε Τμεῖεμε 
Ἰεσὺ ἴπι Ἡοίταιπι: το]. 6τ2. 6825 Ε, 

5656. Ἐκτείες Ἠεπηδς]Ὦ -- κ 88τ, 
ὙὝενδβομ]α{ς -- Ζ 46. Ὀοει Ζιαραίς 
ὀφθαλμοῖσιν Ὀεῖ ἴδω ἨῬτπρί ας 
εομηθολίϊσε Ὑετίαησεη Ζαπι Απς- 
ἀτασχ. --- δέξαι πΙπιτπῃ 8η, νθῖδα 
π]ςΕὲ Ζατᾶσ]ς, ἀῑε Ὑονγαπβεείζαπσ ΕΠ 
λύσογ. 

ὅδθ {, τῶνδ”, ἀῑο ἄποινα. -- Ζα 
4ει Ψαετριπάππσ ες Ἰλαπδο]ιθς ταῖς 
4µγ νογπετρεπεπάεη Β1{ε νο]. 4 18 
---20. ---Ὀμτίσεπε πιτάεηπ ᾖδθ {, 
ΥΟη ΑγΙβίΑΤΟΙ αἱ ΙΠΑΩΠΡΘΠΙΘΒΒΟἨ 1Π 
Ῥτίαπιοβ᾽ Μαπάθ γθγνγοτέεη ππά ΤΙ 
ν/ᾶτάα ἀεβθ]ῦεῃ Ἰπ ἄοτ Τηαϊῦ σοτη 
ἨΙΙΕΒΘΗΏ, ἆα δε ἆθν 1π ἆεπ νοτ]θχ- 
πφεπεπάεηπ Ύο6γβεπ Πεγνοτίτείοπάθη 
ἀπσεάι]άϊσεη ΒΩΠΙΠΙΠΠσ ἆἀθ8 Ῥτία- 
Ἠ108 πεπῖς Πσ6πιθεβθη αἶπά. Αιο 
16 πρῶτον ὅστ π]ομί τουπί νει- 
ϱ{άπά]Ιςμ. σὴν ἐς π. γαῖαν βοπβί ἵπ 
4. 0. -- ἔασας σρεβεποπί Ἰαβί: 
νρ]. 569. ΠΠ πδι. ὃ Τ44. Ώεππ ἀοτ 
{ο]σεπάςε Ὑετβ 6ὔ8, νρ]. π 988 υπᾶ 
ν 498, νε]εποχ ἵπ σαΐεη Ηαπάβολμτϊ[- 
ἵειπ ΤΕΝΙ6, 18ῦ αρᾶίαι απσο[ῇσί, τ1πι 

ἄεπι πΙοηί νετείαπάεπεπ ἔασας ἀῑθ 
πῦας βολαϊπεπᾶο Ἀτρᾶπσζαηπσ σα 
πφερεη. ἨὨίε αηρεβοβ]οκίο Επ{]ε]- 
ηαηπσ ἀεγ ἨΤοτίο νειτᾶξ αἶολ αποῖι 
1π ἆθπα Ἠ16χ Ῥεσίεπαησε]οδεη αὐτόν. 

659 Ξ- 4145, Χ 200. 944. 
660. ἐρέθιζε: ἀάξ ππσεᾶι]άϊσεα 

Ώνᾶησεη ἀεβΕτΙΒΠΙΟΡ απξ ἀἱθ Πόκδαπρ 
4εν Ἰμεῖοπεα, παεμάσθπι Αοπῖ]] ἀατο] 
ἀἱε ΑπίπαἈτηςῬ ἀθεςθ]οει 655 ππᾶ 
561Π6 ϱαΠ76 ΑπερταςἩμθ 1Ἠπι 5εῖπθ 
ῑεπεϊρίμεῖε ἆασζα ἀεαθ]ο] Καπὰ σε- 
σερεη Ἠαΐ, εττεοσί εἶπεν Ὀππιαῦ, 
Ἐ Κοπιππεη 1Ἠπι ἀεάαηκαπ, πε ἀετ, 
ἀα[8 εν πῃῇζ 4ετ Πήεκσαῦε ἀετ Τ6ῖο]ιε 
β6ἵη Ραΐτοκ]ος σερεῦεπος Ύ6γ8ΡΓθ- 
οπεν ( 182 {. νο]. ϱ 695 ΠΒ.) πιολ 
Ἠα]ΐίε, απὰ εν {ἠτελμτεῦ, ἀαίς νθητ 
ἀἱεεϱε (εάαπκειπ ἆπτοι Ῥτιαπιος᾽ 
Ώτάησενπ σεπᾶ]μτὸ ἵπ ἴηπι ἀῑε 00ετ- 
ἨῬαπᾶ ρεπΊηπεη, ἆεν Ιθιάεηβολα{{- 
Ἠσ]ε Ἠαί[5 σορεπ Ἠε]ίου 1πΠ 1Ἠπα γΟἨ 
ηθπετῃ απ{]οάςτο ππὰ 11η αε]ρεί ἆα- 
Ἠ]π {16ἱροπ Κὔππο βἴοἨ απ ΒΕΙΒΠΙΟΒ 
Ζα νοχρτδί{εη (668-- 610). Ἰεβ]ιαὶο 
ἈὈ6υ ΑοΠΙΙ] πῖομξ φοξοτῦ ἀῑθ Τ,δῖομε 
ἀθπι Ῥπαπιος ἄρετρσοῦθι ππ]], 6ἵ- 
{αἨτοη πνὶν 682 Β. --- νοέω δὲ καὶ 
αὐτός --φ2ῦτ,εσλοπ νοπβε]οβέ, 
ομπο ἀθῖπε οχπθιίο Μαμπαπᾳ. ΓΔή- 
παπσ.] ή 

561. ἀιόθεν --ηλθεν: τα 194. 
665. Ἐτείος ΗοπαϊδΙςσ]: νρ]. Χ428, 

ΖΥγοῖζθς -- 4 5598. 650. ὃ 968. 
608. καὶ δὲ σέ αΌ εν απο] ἀῑςσλ, 

απθοιριοτίος ΟΜὐ]εκί: τα 4 86. 
Β 409, νο]οπθβ ἴπι ετριπχοπάθη 
Βαΐζο πηξ ὅτι ιπρείοπς Ὑθάςθι- 
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οὐ γάρ κε τλαίη βροτὺς ἐλθέμεν., οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν, δ6ὅ 
ἕς στρατόν᾿ οὐδὲ γὰρ ἂν φυλακοὺς Λάθοι. οὐδέ κ᾿ ὀχῆα 

ῥεῖα μετοχλίσσειε δυράων ἡμετεράων. 
” μα / ρω 2 

τῷ νῦν µή µοι μᾶλλον έν ἄλγεσι δυμὸὺν ὀρίνῃς, 

μή σε, γέρον. οὐδ) αὐτὸν ἐνὶ κλιδύῃσιν ἐάσω 
καὶ ἱκέτην περ ἐόντα. 4ιὸς ὃδ ἀλίτωμαι ἐφετμάς.ά δτο 

ὡς ἔφατ᾽, ἔδεισεν ὃ᾽ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο µύθω. 
ΠΠηλεΐδης δ᾽ οἴκοιο Λέων ὣς ἆλτο θύραξε. 
οὐκ οἷος' ἅμα τῷ γε δύω Βεράποντες ἔποντο, 
ἥρως ἀ4ὐτομέδων ἠδ ”άλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα 
τῖ) ᾽άχιλεὺς ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα. δτδ 
οἳ τόθ᾽ ὑπὸ ξυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε, 

Κα]ιτε: πνῖθ παῖτ νοπ Ζ6ας Βοΐδομαίς 
Καπι, 50ο Ρ]εῦ απο ἅπ απίϐθτ ουὔ- 
Ἠσ]οτα ο]οίέ ΕΕΚΟΠΙΠΙΘΠ. --- οὖδέ 
µε Λήθεις, πε ὉὪ 908, πεσαΊνοτ 
Ῥατα]]ο]ίεπιαπς Ζα ἆαῃπ τουἹεσσε]μοπ- 
επ ἸΜοτίθη, 

5606. κε τλαίη πᾶτάς ϱ5 παᾶσθη. 
ἼαοἩ ἆἄθπι Ὑοτπεγσθμεπάεη σ1]ό 
ἀαῦει αἀῑθ Ὑοχαπβρείσαηᾳ: ἔομπςα 
σδζέσλμεε 6ε]εΙί). --- οὐδὲ μάλ᾽ 
Πηβῶν -- Μ 585. ψ 18τ, ἆἀεπι ἀῑο 
ησοπᾶ εκει Ἱομοα Μαβ σιεὈῦ. 

666. οὐδέ πἰσμὲ θἶππια]: οτ 
πιᾶγᾶς βοσ]εῖοἩ ἆετ εγείθη Βο]γγίθ- 
τισκεῖο ετΠεσεῃ; ἆὧάδ 7εῖίο οὐδέ 
απ ο] π]ο]μῦ, -- φυλακούς πχ Ἠϊ6υ 
βἰαίῦ φύλακας, ἀἱε 444 σεπαπηῦθη 
φυλακτῆρες, αιε ἨΓΔοΠίζεν ατη Ἱασοτ- 
Όπου. --- ὀχῆα: 405. 

66π. ῥεῖα µετοχλίσσειε -- ϕ 188. 
μετοχλίζειν εἰσεπί]ιο]α πας Ἠεβα]π 
περτᾶσοκεηπ, ἆαππ ἄθρεγπααρε παῖῦ 
Ῥεβοπάθτετ Κταβαηδίτεησαησ θἴγγας 
{ογίραεπθρεη, Ἠϊεν ἆεηπ Ἠ]εσε] σι- 
τποκκίοίεεν, να]. 4541. --- 8υ- 
ράων Τοπα Ποβμιος Απ ΑομΙ]]9 Ζε], 
ἡμετεράων -- ἐμάων: τα 0224. 

668. Ώεν (οἆαπκο Κολμτί Ζατᾶςσ]ς . 
Ζα 660. -- ἐν ἄλγεσι, πο η 919, ἵπ 
ἆοπ ΒΟἨΠΙΘΙΖΕΠ, υοτῖπ ΒΙΟ Πιθίη 
Ἠεν7 Ῥοβπαεί, φ 88 κεῖται ἐν ἄλ- 
γεσι θυμός: ἆῑδ 5οποῃ τονγπαπάεπθ 
βοἩπηετ7ζ]σο]α ῬΙππιππππσ ἆθτ ῬΒεο]ο 
14ῦ ππῃ 8ο οἩρι θἶπετ ἸΙαϊάσπβο]αξί- 
Ἠσπει Απινα]]απο σαρᾶπσ]ο]. 

569. μή ἀτοπεπᾶ, πας ετηθιξατ 
Αητοεᾶθ γέρον, ππῃ ἀῑε Ώνομαπς 1Ἠπι 

αἶπάτίησ]1ο] σα ἀεπιϊζε σα {ἄπταπ, 
πῖο 4 26. --- ἐἑάσω: Ζα ὅδτ νσ]. δ86. 
Ῥετ Ζαβαΐς ἐνὶ κλισίῃσιν, νσ. δ τ44, 
186 Ῥεάεαίαπσατο]], ναι] ας 4 ναη 
οτηπετὺ, ἀαΐ5 6τ ἵμη 61 ἵπ ἆθῃ 
Βο]αίσ φοἶπος Ζο]έορ ἈαΙσθπΟπΙπλεπ 
πα: νει., ἕ 404 ἔ ὅς σ᾿ ἐπεὶ ἐς 
κλισίην ἄγαγον καὶ δείνια δῶκα, 
αυτις δὲ πτείναιµι... πρόφρων κεν 
δὴ ἔπειτα ἄία Κρονίωνα Ίιτοίμην. 

στο, ἄιός 85 [πετήσιος, ἐπιτιμή- 
τωρ. ἱπετάων τε ξείνων τε ι 910. 
-- ἐφετμάς, πἰοἈο ἆθτ Ῥοβοπάθτο 
158 Π. ἴἨπι ετίει]ίο Βαίεμ] Ἠε]κίος 
2α Ἰὔδει, 5οπᾶετα Ἀθρετλμααρῦ ἀἷς 
σοευοίο ἆθε Ζετπβ, πε]ομο ΒΙΟ απέ 
ἀἱο Αοπίαπσ ἄοτ [κέται Ῥθπίε]ιθῃ. 

δτΙ -- 4 38. ἐπείθετο μύθω 
ᾱ. 1. ϱἵ βοῦσί εἶο]ι απ ἆθη Βθββε]: 
502. 658. 

Υ, 6τ2-- 596. ΑοἨτ1] 18 [οί Ίπι 
Ἠοίε ἀαςΤιδεερε]άνοπι Ἰασθπ 
ΠΕΗΠΙΕΠ, ἀῑςδ Πεῖοηε πᾶφοπεη, 
βα]ῦεπ,. Ῥοκ]ειάθη απᾶᾷ απ 
4επ Ίαρεη Ίεσενπ παπά σε]οβρί 
ῬαΐτοΚκ]οβ ἆ4επ σορπτοπάςῃ 
ΑπζοαΙ] απ ἄθπι Τ,ὅβοσα]ά. 

στο. γρ]. φ 988, οἴποιο, Ψῖθ 4Π1. 
--Λέων ὥς: Ιθἱάοπβομαξ]ΙοἩ ειτερῦ, 
π]θ 6ς γα: 1π Τ9ςἨΘΥ προαν 
[Απμαπρ.] 

ὅτὸ. Ναι. Γ 143. Β 809. 
δτά. Ὑσ]. 414. οὓς Ὦἱ8 Θανόντα: 

γα]. ὦ Τ8 {. 
“5π6. ὑπὸ ζυγόφιν --- ζυγοῦ απῇύθτ 

ἀ4επι 1οεἩ πες: νσΙ. Θ 548. 
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ἐς δ᾽ ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος. 
κὰδ ὃ᾽ ἐπὶ δίφρου εἶδαν" ἐυσσώτρου ὃ᾽ ἀπ᾿ ἀπήνης 
ο ς / ο. .) ΄ 

Ίρεον Εκτορξέης. κεφαλῆς ἀπερείσι 
Δ ου Ἐν / ὃν δε / ον. κὰδ δ᾽ ἔλιπον δύο φάρε’ ἐύννητόν τε χιτῶνα, 

ντ) 

αποιγνα. 

ὄφρα νέκυν πυκάσας δοίη οἰκόνδε φέρεσθαι. 
δαμωὰς ὃ) ἐκκαλέδας Λοῦσαι κέλετ᾽ 
νόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ Πρίαμος 

μὴ ὁ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίη χόλον 

παῖδα ἰδών, ᾽άχιλῆι δ᾽ ὀρινθείη φίλον ἦτορ 

580 

ἀμφί τ) ἀλεῖψαι, 
ἴδοι υἱόν. 

2 2 / οὐκ ἑἐρύδαιτο 

586 

καί ἓ κατακτείνειε, 4ιὸὺς ὃδ᾽ ἀλίτηται ἐφετμάς. 

τὸν δ) ἐπεὶ οὖν δμωαὶ Λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίω. 
9 ] / -ω λ / 2 ΔΝ . 

ἀμφὶ δὲ µιν φᾶρος καλὸὺν βόλον ἠδὲ χιτῶνα. 

σττ. παλήτορα πας Ἠ1εχ, νσ]. τοί 
ἀστυβοώτην. 

5Ττ8. δίφρον Β6β56] ομπο Ἰμεμπο, 
νγθ]] ἀ4ει Ηετο]ᾶ απ παυς ηεομαίαηᾶ: 
νσ]. ὅδδ Ὀρόνον. -- ἐυσσώτρου πἩτ 
Ἠϊθυ, πι]ζ σπίεηῃ ἨαάτοαϊΙξθη. 

το. Ὑρ]. 276. 
ὔ80. κἀδ δ᾽ ἔλιπον Ἱ1ε[δατπ στ- 

τῆς] απ επι Ύ/ασεηπ οἆετ ἆοσ]μ 
πι Ηοίε, πᾶ]λτεπά εἴα ἀ4ἱε6 ἄρτίσθι 
Εοροηςἑάπᾶο ἵπ ἆάς Ζε]{ εεπαβίεῃ. 
-- δύο φάρεα εἶπς Ζαᾳτ Ὀπίετ]αρθ 
{ᾷν ἆἱε Ἰείσοπθ, ἆαδ απᾶετο παπι 
Ζαάεεκεῃ, χιτῶνα, απ ἀαπιῖς ἀῑο 
Ἰείοπθ σα Ῥεκ]ειάεῃ. 

ὤ81. πυκάσος Ἡαπρίοεσιϊβ ἆεβ 
εάαΠΚΕΠΑΒ. --- οἰκόνδε φέρεσθαι --- 
α 91τ. ᾧ 856. 

ὤ89. ἐκπαλέσας αἩβ ἀαι (θεΙπάθ- 
ποηΏπτπς, ἀῑε Ιπ απ ΠΙπίθιπ Ώπππθ 
4ετ Πασετηπϊίίο οἆεχ πι Ἡοίαιπι 
νοταπεζαξείζεη 160. --- Λοῦσαι, Υ88 
Ὀ6ί ἆενχ Εὔτεοτρο ἆει αδίίει Εν ἀῑο 
Ἰεῖιεπο (18 Π. 414 ΗΒ) σπατ πὶολε 
ποῦψεπαϊσ, αθαγ ἆἀπτο]ι ἁἀῑε ΒΙΐο 
σεΏὈοίεπ παχ: ναι. Σ 945 8. 

ὄ8λ. νόσφιν απ 6ἶπθ επ[{ετηύετα 
Φίθ]]ο ἆθβ Ἠοίες. --- ὡς μὴ --- ἴδοι 
ΑΡειομίβεαί7, ἀαρερεπ οπίλα]{επ ἆῑδ 
584---086 ῥοἱποπάθη Φήΐσο πας μή 
ἀἱ6 πγεῖίετ 24 Ὀε[ήτομίοπάςεη Έο]σεῃ. 
-- Ππὰθς 186 πολ αὈζαδεἨποπ, πθ 
Ῥτίαπιοβ, πι Ίπποχη ἆα65 Ζε]τοΒ 
ε{ζεπά, ἀῑο Ὑουφᾶηρο νοτ ἀετηβε]- 
Ῥεπ. 8οπεπ ἸΚοπηίθ, ὅαπ 5 Νασμε 
παν, παπά βοπείπεη ἆῑο Ύ. 688---ὄ86 

εἶπεν ππζθϊθσεηπ ΑππαἨπιθ ἆθβ 668 
---ὂτθ τεγπεπάεύεη ἨΜοΐτε 1Ἠτεν 
Όνερτυπα Ζα γεχάαπ]κεη. 

584, ἀχνυμένῃ κραδίῃ: 50ο Πιτ 
Ἠ16γ, ϱοηςῦ ὠχνύμενος κῆρ. --- χόλον 
4ετ Ζουπ ἄρει ἀἱθ απ ἆετ Τεῖομθ 
ἀες Ἠεκίουτ εἸομίρατειν Βρατεηπ ἀεγ 
Μι[απαπά]αησ. ὙΝαοὶν Χ 996--404 
πηπ[κζα ἆῑε Βομ]είαπσ πηπδε]ρατ 
πας] Ἠε]κίοις Τοᾶς, πο ἀῑο Ιμαῖο]ιθ 
του σδ(δΙσοπεπι Ῥομαίσ τοι]8δ8δεῃ 
ναχ, αἱ]ετάῖησς Ῥρατεπ Ζατήςκσε]αβ- 
«οη Ἠαρθεηῃ, πᾶητοπά {ται]οα ἆῑο 
ἄριίσο Ῥατεζε]]αης 1π δὃ ΥοἩ ΒοἱοἸθη 
πἰσμῖς Ὑνθῖ(ς. --- οὖν ἐρύσαιτο, εἶπ 
Βεατίβ, ἆα]ιει οὐ πας] µή. -- ἐρύε- 
σθαι ἵπ ἀϊεδεπι Πρετίτασεπεη ΡΙΠΠΘ 
η Ἠ161. 

ὤ8δ. ᾽Αχιλῆι παπα ἀθεαί]σοπειπ (θ- 
ποηβαῦα σι ὁ μέν καἰαῦς ἀ4θβ Ῥτο- 
ποπηθης αὐτῷ, ἀπ ἴπι τεβἰετεπάθη 
Ἠαιρίραϊα ΑοΏή]] δαῦ]α]ς 180. 

ὤ8θ. ἀλίτηται π8οὰ ἆθπ νοσ!ετ- 
ρεπεπάεπ ΟΡρίανει, εἶπ Μοάιθ- 
ψ/θεἩβε], ν]6 5 166. Ι 946. 6 664 Ε. 

58η ᾖ, -- 8 45641. 
δ88 --- γ 40Τ. κ 96δ. ψ 156. Ώα8 

Ἠ]θυ πΙσπό νγοῖίον εννγι]ηζε σποῖίθ 
φᾶρος (680) 18ῦ αἱς Ὀπίετιαρφεο ἆει 
Ἰμεῖεπο απξ ἀῑο Λέχεα σουτειεί 2 
ἀεπκαεῃ, Ὁπίον ἀϊαξεεπ βολεϊπῦ Ἠ1θχ 
αθθυ πολ, πνιθ κοπεί, οἶτπ νο]ειπ- 
ἀϊσες ΤοίεπΏεῦ γεγείαπάθη Ζα 5εἴη, 
4ᾳ 4ο Ἰμεῖο]α Ὀεί ἆατ Απκαπες ἴπ 
Τπο]α Τ20 τρητοῖς ἐν Λεχέεσσι 68- 
Ἰοσί νιτά, βοπάετη πασ θἶπ Ρο]δίος 
ομπε (θβίθ]]. 



24. ΙΛΙΑΔΟΣ ο, 19τ 

αὐτὸς τόν γ᾿ ᾿Αχιλεὺς Λεχέων ἐπέθηκεν ἀείρας. 

σὺν δ᾽ ἔταροι ἤειραν ἐυξέστην ἐπ᾽ ἀπήνην. 690 
ΡΑΣ 2 ξ ’ τ 

ὤμωξεν ἄρ᾽ ἔπειτα, φίλον ὃδ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον' 

μμή µοι, Πάτροκλε, σκυδµαινέµεν., αἴ κε πύθγαι 

εὖν ᾿ἄιδός περ ἑών, ὅτι Ἕκτορα δῖον ἔλυσα 
πατρὶ φίλω., ἐπεὶ οὔ µοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα. 
σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ'᾽ ἀποδάσσομαι, ὅσα) ἐπέοικεν. δ9δ 
ἡ ῥα καὶ ἐς κλιδίην πάλιν ῆιε δῖος ᾽άχιλλεύς, 

ἔζετο δ᾽ ἐν κλισμῷ πολυδαιδάλω, ἔνθεν ἀνέστη, 
τοίχου τοῦ ἑτέρου, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο μῦθον' 
μυἱὸς μὲν δή τοι Λέλυται, γέρον. ὡς ἐκέλευες, 

κεῖται δ) ἐν Λεχέεσσ᾽ ' ἅμα ὃ᾽ ἠοῦ φαινομένηφιν 600 
ὄψεαι αὐτὸς ἄγων"' νῦν δὲ μνησώμεθα δόρπου. 

καὶ γάρ τ) ἠύκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου, 

689. αὐτός, αἵπ Βθψθίβ 56ἵΠ6Υ 
Ῥθβοπάθιη Ε'ῆτβοχρσο. 

690. σύν ΠΠ8ΑΠΙΊΠΘΏ πι]ῦ Αομ!]]. 
- ἐπ ἀπήνην, πὶίε Μ 448 ἐπ 
ἅμαξαν, 9οπ8δέ τθσο]πιᾶ(δσ ἐπί πιῖῦ 
σοαπ. 

691 -- Κ 50ο. Ψ 1786. ὀνόμηνεν 
τ16ξ Ῥ6εῖ Ναπιθη. 

699. σπκυδµαινέµεν τιν Ἠ16Υ, 
ἀποσκυδμαίνω 66. Ώεπ ἄταπᾶ ΖΠΤ1 
Ζουη ο1θεβί ΑοΠΙ]]ε αε]δρπῖς Φ 18628, 
Ἠεκίους Ἰμείοπο ἆεπ Ηαπάεπ Ρτοῖς- 
παρεῦεη. 

694. ἐπεί πηβολπάσπι: ἀἱο Ἠει- 
νοιπεραπσ πχ ος Πὔεθρε]άθς, οΏπθ 
ἀαίς ἆος ΒοίεΠπ] ἆθ5 Ζεις σοζαο]ῦ 
πητὰ, ετ]ε]Ἠτῦ ἱοι απ9 ἆετ ὅ9ῦ [ο]- 
βοπιᾶοα Ῥεπίιεμαπρ ἀατατί, --- οὐ Ζα 
ἀεικέα π]ο]λξ Κᾶτο]Ι ο]ι ο“ 456), 
1πνοίθε -- τεῖοῖ. [Αππαπσ.] 

ὤ9ῦ. ἀποδάσσομαι πΙ]] ἆσθπ 
5ομπ]άῖ]ροπ ΤεΙ] πᾳοῦεπ: πο] 
1π ἆειτ Εουπι είπες Το[επογρίθτΒ, 80 
ἀαί[ς οἵη Τε]] ἆεν ἄποινα ἄθπι Τοΐεπ 
γοτρταπηῦ νγετάεη 5ο]] (4 δἱί πυρὰν 
ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν). 

Υ. ὅ96-- 621. Αοἲ11] κεϊὶσί 
ΒΤΙ4Ππ.08 ἀ4ἷθ Πδβδιησς ἆἀ4οτ 
Ίθ6ἷοἈπεθ απ απᾷ Ὀεπψεορσί 1Ἠη 
ππίετ Ηἰπποίς απξ ἆθβδ Βοῖ- 

.βΡρίε] ἆετ Νίοῦε απ ΜαλΠλ]οα 
{61]12άΠηπΘΏΠΙΘΗ, 

σοτ. Ἐναίθς Ἠεπα]δῦ]οἩ --- ὃ 196, 
ἔνθεν ἀνέστη -- ε 196 απᾷ εοπςέ 
ἵπ 49 04. --- κλισμῷ, 616 θρόνος 
σεπαπηῦ. 

ὤ9θ. τοίχου τοῦ ἕτέρου -- ψ 90. 
1 919, απ ἆ4ετ απάθετη απά: 
Κιν. Ρι. 46, 1, 1. Εἱε ἆεπι ΒΙπσαπρ 
πεβοπᾶ οι]οροπᾶο Ἠγαπά παν ἆπτοὶ 
ἀἱε ἵπ ἀῑδ Πϊπίετεη Ἀᾷππιθ ἆετ 
Πασεταῦυαο {Γἤμτεπάςο Την 1π ανταῖ 
Ται]ο σεία]{. Απ΄ ἆαθτ οἵπεη Φ6ἱὔθ 
4ετ Τηϊν Παῦίε ΑΠ] νοτμεν Ῥεῖπι 
ΜαΠ]ε σϱθβ68β8εη παπά απξ ἄεπ Ἰῖθτ 
βίε[απάεη Ιῦρ Καεμτίο 6 Ἰαεῦσο τα- 
τᾶσ]ς, πιᾶμτεπὰ Ῥτίαπιοβ σεσεπᾶροατ 
Ἀπ ἀ46Γ Ἀπάθιη Βαϊζθ ἀ4ετ ΤΠᾶτ σε- 
β68866Π Ἠαβθη πη{ς, 

699. δή παππεΗμτ, Πίο πι 
μὲν δή εἰπσε]αιθίο αὈσθςβοπ]οββθπθ 
Ηαπά]απσ Ὀ]]άεί ἀῑο ραταία]ςῦ]κομα 
γοτρετειίαπσ {Εν ἀῑαδ 601 τῦ νῦν 
δέ Εο]σεπάο Απζοτάθταπς, πίθ ν 10. 
χδ. 998. υ 298. ψ 850. ΓΑπμαπᾳ.] 

6000. Λεχέεσσ᾽: 2α 688. ᾖποῖϊῖες 
Ηοπι]βο] -- Ι 618. µ 24. ο 996. 

601. ἄγων, ποηπ απ ἴππ σα 
δίααῦ Γή]Ἠτεί, --- δόρπου: σα Ἐλτοι 
465 (αβίςι υητά ἀἱο 4Τ5 Ὀεταῖβ 
Ῥεεπάείθο Αβροεπάπια]]κπαῖῦ ετηαεπενῦ. 

602. καί αποἨ Ζα Νιόβη: ἀἷθ 
Τοεμίει 4.5 ΤαπίαΙος, ἀθτοπ Βαβο 
ΏΠΙ ΦΙΡΨΙΟΡ Ζᾳ Ηατςδο γα; η8ο] Ὑεχ- 
ρβαπζαπς ἆαιςδ]ρεπ παςἈ ΤΠοΏομ 



198 24. ΙΛΙΑΔΟΣ ο», 

τῇ περ δώδεκα παῖδες ἐνὶ µεγάροισιν ὄλοντο, 
εν Δ / εν ν] ρ/ ς / 

ἓξ μὲν θυγατέρες. ἓξ δ' υἶεες ἡβώοντες. 

τοὺς μὲν ᾽άπόλλων πέφνεν ἀπ᾿ ἀργυρέοιο βιοῖο θ06 

χωόμενος Νιόβῃ, τὰς δ᾽ "άρτεμις ἰοχέαιρα, 

οὔνεκ) ἄρα «4πητοῖ ἰἐσάσκετο καλλιπαρήω΄ 
ο” Ἶ / ς 2 «λβεΕ ’ / 

φῆ δοιὼ τεκεειν., ἡ δ αὐτὴ γείνατο πολλούς" 

τὼ ὃδ᾽ ἄρα. καὶ δοιώ περ ἐόντ᾽. ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν. 
οἳ μὲν ἄρ᾽ ἐννῆμαρ κέατ᾽ ἐν φόνω. οὐδέ τις ἦεν 610 
κχατθάψαι. Λαοὺς δὲ λίθους ποίησε Κρονίων' 

τοὺς δ᾽ ἄρα τῇ δεκότῃ θάψαν θεοὶ Οὐρανίωνες. 
ς 2.» ἡ ὃδ᾽ ἄρα σίτου μνήσατ’. ἐπεὶ κάµε δάκρυ χέουσα. 
[νῦν δέ που ἐν πέτρησιν. ἐν οὔρεσιν οἰοπόλοισιν. 
ἐν Σιπύλω., δι φασὶ θεάων ἔμμεναι εὐνὰς 616 

/ ο 29 2.2 / 2 / νυµφάων. αἵ τ᾽ ἀμφ ᾽ἄχελώιον ἐρρώσαντο. 
ἔνθα λίθος περ ἐοῦσα 9εῶν ἔκ κήδεα πέσσει.]. 

ἀϊε επιαμ]ϊπ ἄθξ Κῦπισε ΑπιρηΙοη. 
--- πι. Ῥομι]]ος πι ΒΙεσθε[εείο: 

Ώσαππ απεἩ Ἀίοῦα, ἆθπι ΄ΕΟΗΤΥΕΓΘΗ 
Ζοτη ἆθτ ἨἩιπππι]εσμεη εἶπ 216], 
Κοβίεία ἀῑο Ἐχπομί ἀει ΆἨτεῃ 
Όπα Ῥεσψαπο ἀαξ Βομτιεγ2σοε{άΠ]. 

608. Ὑσι. κ δὅ. τῇ περ πε]οεΏετ 
ἀἆοσ]μ. -- δώδεκα, πας βρᾶίετετ 
Ὀασθ υΙ6ΥΖΕΠΠ. 

604 Ξ-- κ. 
606. ΕτκἈτεπάες Ααγπάείοη. --- 

ἀπ᾿ ἀργυρέοιο βιοῖο νοη ἆσπι Βο- 
σεη απ5, ἀθιθεῦ ἀῑδ νοπι Ῥορφεπ 
ααβσθηοπάε ΒῬεπεσαπσ ἆθτ Ε{ε]]ε 
απ: Ζα 6 919 να]. Ν ὔ8ῦ ἀπὸ νευ- 
ρῆφιν ὀιστῷ. 

606. Χχωύμενος 
Αγίοιηϊβ. 

00πΠ. οὔνεκ) ἄρα, Ζα Η 140, νιαΙ] 
πἈπα]1ο]ι. 

008. φῆ οκρ]κανερ Αξγπάείοη. 
-- δοιώ πατ) οπθὶ. -- τεκέειν 
Βπὺ]. 1,οίο. ---ἡ δ᾽ αὐτή εἶε 8Ώ6χ 
«α]υᾳδί, πηῖς γείνατο: κἰαιν ἀθχ 
πβος φῆ 7α οιγνψατοπάεη ΓηβπΙδῖν- 
Κοπεἰγακδίοη γείνασθαι [νοισαπα 
Ἱπ ἆάδ Ὑοριπ ΠπΙίαπα, Νο ΙτΟΙ 
4ετ ἀοἀαπ]κοα ἆθτ νογλεγσε]επάθη 
ΆΛιβραρο οὐ]οκίῖν αἱ Τμαϊβαςμθ 
επἰσεσοπησοΣἴθ]]0 ντα. 

609, ἄρα ἀθπη Ἠπη. 
6010, ἐν φ΄/Ίνω Κοπ]κεί: 1π 1 161η 

Β]υΐο, ζα Κ 998. 

σἹ]{ αποιἈ {ἲτ 

611. δέ Ῥεστήπάεπά. --- Λίδους 
ποίησε, Τα Β 8519, ποπ πεσεη 
εἶσπεχ Φομα]ᾶ, βοπάθτη δἱς ππα[βίθη 
Μῆν ἀἱο Βοπα]ᾶ ἆοτ Κδπὶσίαπ πας 
Ῥϊ[ααῃ. 

619. Φεοὶ Οὐρανίωνες -- 4 5τ0. 
Ῥ 196. η 949. ι 16. ν 41. 

614. πού νοἩ]1, πα] ας απσθ 
αἷς Γοπίαηπσ οἵπθς ΑΤΠ ΒΙΡΣΙ08 Ὀε- 
Βπά]Ιο]επ ειπρι]ᾶθεε πατ τεγπιῃ- 
ἐαηραπαῖςο σῇ]ξ. --- ἐν οὔρεσιν οὐο- 
πόλοισιν: νσι. 1 514. 

616. Ὑσ]. ΒΤ85. φασί τοη πιϊπᾶ- 
Ίομοτ ἵ Ῥετ]θίετππσ ομπο ἆθῃπ Ἀ6- 
Ῥοπῦυοθστιϊ ἀ4ετ Ὀπειοπετμαϊε: να]. 
ές. 

616. ᾽χελώιον, αἵπ βοπβί ᾽Αχέλης 
σοπαπη{οσ νοπι ΒΙΡΥΙο8 πας] ΒΠΙΥΥΠΕ, 
Ἠοταδβια[εοπᾶςγ Βασ]. --- ἐρρώσαντο 
γοπι ΤαἩΣ, ἆατ Αοτ. εἰαζῦ ἀθςδ Ριᾶ- 
86ης 180 απΠα]]οπά, 

611. ἔνθα πηἰπαπιξ ἀἱο Οτίςρ»- 
εὔπππ]πησεπ 6148. απ. -- Φεῶν 
ἐκ τα κήδεα ἀἱο νου ἆεπ ἀδίίειπ 
νογμᾶπσίοη ἨΠπιπιθγπίβεθ. --- πέσσει 
οἴσοπί]ιοη γετάσαῦ, πᾶμτί Ίη αἶο]ι, 
σϊουξ εἶε] ἀ4θπβε]ῦεπ ραπ” Επ: σα 
4 518. Ὀῖο Ἰπει Ῥετϊμτίο Ἀαρε, 
ηΒΕ] νπε]σ]οτ Νους 1π Βίαϊη νει- 
πυαπάθ]6 πουἩ ΤΗτάπεπ νοτρίεί[α, 
βοἴ]1θ[δί βἶοὰ απ΄ αἵπ Υοπ ἆθπ Α]- 
ἴσπ. ῬοβομτίεΏθηθς παπά Υοη ηθιθ- 
γοη Ἠθϊβοπάθη απα[σο[απάσποε Β1]4- 



24. ΙΔΛΙΑΔΟΣ «ὁ, 

ἀλλ᾽ ἄγε 

σίτου 

Ἴλιον εἰδαγαγών' πολυδάκρυτος δέ τοι ἔσται.' 

199 

δὴ καὶ νῶι µεδώμεθα. δῖε γεραιέ, 
ἔπειτά κεν αὖτε φίλον παῖδα κλαίοισθα 

650 

ἦ καὶ ἀναῖξας ὄιν ἄργυφον ὠκὺς ᾽4χιλλεὺς 
σφάξ’: 

μίστυλλόν τ λε λα 

ἔταροι ὃδ᾽ ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον, 
/ μ { 2 μ] υὈ 

ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν. 

ὤπτησάν τε περιφραδεῶς ἐρύσαντό τε πάντα. 

ὐτομέδων δ) ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ 0256 

καλοῖς ἐν κανέοισιν' ἀτὰρ κρέα νεῖμεν ᾽4χιλλεύς. 

οὗ ὃ) ἐπ) ὀνείαθ' ἑτοῖμα προκείµενα χεῖρας ἴαλλον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἔντο, 

ἦ τοι «{αρδανίδης Πρίαμος θαύμαζ άχιλῆα, 

ὕσσος ἔην οἱἷός τε᾽ 

ψθτκ απ, πε]ο]μος σπ6Ι Ῥύππάςπ 
νοη Μασηθεία 200 Ετί5 Ἠουυμ απ 
γεταθίθοπι (ταπᾶο ἵπ Ἡοομτε]αε 
απβ «επι Ἱερεπάίσεπ Ἐε]δεη σε- 
πηΘΙ[86]6 15 απά 1π ἀγείίαςλ Ίθῦεῃς- 
στο[βετ Ἐϊριχ αἶπο εἰζεπάοε Έται 
πἩ]ξ σοηεϊσίθπι Ἡαπρίο παπά Ἀρεγ 
εἰπαπάθτ 1π ἆθπ Βομοί[β σεἱοσίεῃ 
Ἠδβπάεπ ετκεηπεηπ 188. Επ "ἤθεγ 
ἀίο Ἐε]βπαπᾶ Ποεταρτιππεηάθς (ε- 
ν/Ἀβδοχ ογπθοκὺ ἄεπ Ἐππάταςξ, αἱ 
οϱ ἁἀῑο ἰπταπετηάε Έται Τητάπθη 
γετσ]ε[5ο, --- ΓὈτίσεης απίετῦγεσπεη 
4ο Ὀετεῖίς γοπ Ανἰκίορηαπθς παπά 
ΑΤΙΦΙ8ΙΟἨ τεγπφοτίεπεηπ Ύειδε 614 
Ὀῖς 617 ἵπ εἰὔτεοπάςει Ἰεῖςο ἄθη (9- 
ἀαπ]εηΖαβαπιππεηηαησ. ἈΝαοπάσεπι 
46 ἨἘεάεπᾶϱ πό 618 ζα ἆεπι Α1δ- 
σαησβριπχκέ ἀ4ετ Εγζᾶμ]αηπσ 6035 σα- 
τοκσεκο]τῦ 16, Ἰαππ 8ἱοἨ ἀα1αΠ 
πχ ἀἱε Αηπεπάιπσ ἆεβ Βεϊερῖθις 
ααξα]ε σερεηπγᾶχίϊσο ΟΙ πια [ίοη 60181. 
Ἱπ  Ὀρετεϊπκδιππππαηπσ της 601 { 
εομ]Ιρίεθᾳ, πιᾶητεπά ἀἱΘ ἀαπφίβοεβεῃ 
56βοποβθεπεπ Ύθγςο οἶπεο ἆἀθτ Υος- 
Ἠθισεπεπάθα Ετράπ]απς νηΙάθτερτθ- 
επεπᾶο (θεία]ίππσ ἆει Ῥασο επί- 
Ἠα]ίεπ, πε]ε]ε απ{ ἀ4επ σεσεηνΓᾶχ- 
άσε βα]] σατ π]ομί αππφεπάραχ 190. 
"818, γε]. 4 418. 
619. ἔπειτα πηᾶπετ Ὀδβαπιπαῦ ἆπγο] 

Ἴλιον εἰσαγαγών. -- κεν πλαίοισθα 
4εν ροίεηπία]ε Ορίαν πΒΕἩ ἆεπι 
Κοπ]αηκΏν ἆετ Απαοτάεταης: 7α 
Κ 946 υπᾶ Η 29 Ε, 

620. πολυδάκρυτος ν1ε] ᾖὈε- 

θεοῖσι γὰρ ἄντα ἑώκειν' 
΄ 

6090 

πθῖηπί, φοπδὲ παν ἵπ 4ετ Όάγδεεε 
1π 46Υ Ῥεάουέανᾳ μτᾶποπτεῖοἨ. 

651. ὄιν ἄργυφον, Ψἱθ6 κ 86 ἄρ- 
γυφα μῆλα. 

699. Ὑσι. Ψ 107. 
628 -- 4 αοαοὔ. Β 425. Η δἱΙΤ. 

τ 422. ο 

Θρ4. κ 4 4606. Ὦ 4.09 ΗἩ οἰἱα, 

ἕ 451. τ 458. 
60ς προ 

66 Ξζι Γιο]. 

60τ4 -- Ι9Ι. 95 απᾷ βοπε0. 

γ. 628-616. Νας ἆθετ ΜαΠ]- 
πο] τ ν]τά αα{Ρτίαπιοβ) ἨπηβΒΟΠ 
ἄεπ Ἐτεπιάεη ἄαπε ΝαοΠπί]ασετ 
Ῥετοαῖ{εί. ΑοΠΙ11 Ῥεν1]]1σί 1πα 
ζαχ Βοαβίαύταησ ΗεΚῦοτβ ϱΙΠΘΕἩΏ 
ε]{ιᾶσίσει ἨαΓ{επβζ]]]είαπά, 
νοταιξ α]]ο ζατ Ῥάπο Ρ6Π6ΘΠ. 

629. Ἠτεῦ ]εἰέ, πγο 165, παβ ἀε 
σεπιᾶξετ ἵπ Απάεσιπσ Ἠ1ε]ζ, Ὦε- 
βοϊασί 19ῦ τπά τὸ απά ἀαξί ἆπτο] 
4π5 σεπιαίηβαππςθ Μα] εἶοη πᾶπετ 
6ΕΚΟΠΊΊΠΕΠ βἶπά, 180 Ώααπι {ῆχ εἶπε 
ππῬείαπσεπθ ταμῖσε Ἰ/ἠτάίσαπρ ἆθς 
ῬεϊιάετεεΙάσεπ γουσᾶροα. [Αημαης.] 

650. οἷος 4, 1, νὶθ βολῦπτ. --- 
ἄντα, 5οηπεῦ ὤντην Ῥεὶ ἆθπ Άπδ- 
ἀτῆσκοι ἆετ Ἀμπ]ο]λ]καίξς, σθρθη- 
ἄθατ, 5ο ἀα[Σ ἀῑε νουα]]]λοπθ Ῥετ- 
δοπεπ αἴπαπάθτ ᾳεσεπᾶῬεχαεβίθ]]6 
σοἀάαολμὺ υετάσεπ,, εἶπθ Ἀίθίσεταης 
ἀθς Βεστίβς ἆαι Ἁπηλίολμ]κθίε: νοἳ]- 
Κοπιπιεη σ]1ο]. 
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αὐτὰρ ὃ «4αρδανίδην Πρίαμον δαύμαζεν ᾽Αχιλλεύς. 
εἰδορόων ὄψιν τ᾽ ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων. 

αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες. 
τὸν πρότερος προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής᾽ 

υΛλέξον νῦν µε τάχιστα., διοτρεφές. ὄφρα καὶ ἤδη 

ὕπνω ὕπο γλΛλυκερῷ ταρπώμεθα κοιµηθέντε᾽ 

οὐ γάρ πω µύσαν ὕσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν. 

ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάις ὤλεσε θυµόν. 
ἆλλ᾽ αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα µυρία πέσσω, 

αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόµενος κατὰ κόπρον. 

νῦν δὴ καὶ σίτου πασάµην καὶ αἴθοπα οἶνον 
Λλαυκανίης καθέηκα' πάρος γε μὲν οὔ τι πεπάσµην.« 

3 ϱ2 

δέμνι ὑπ αἰθούσῃη θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ 

πορφύρε ἐμβαλέειν. στορέσαι τ᾽ ἐφύπερθε τάπητας. 
χλαίνας τ᾽ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἔδασθαι. 

) 2 3 2 / / Δ Δ 3 

αἳ δ ἴσαν ἐκ µεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι. 

082. ἀγαθήν οἆε], 

656 

640 

ἡ ῥ᾽. ᾽4χιλεὺς ὃ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ δμωῇσι κέλευσεν 

645 

ἀεπ Αάεὶ ἍᾖΤτ4. -- πυλινδόµενος κατὰ κόπρον 
4ετ σερατί τετταίεπᾶ. -- μῦθον 
ἀκούων: β1εΠὲ Ἱπ 6ἴπθπι σεἵ/ΊβΒΕΠ 
ὙἨγιάειαρτασοὰ τῇ 6288. το]. πα 
6858 Ε, ποπαςὮ ο Ῥεϊάεη νγᾶμτεπά 
ἀ4ἱθβετ σεσεηεεϊσεπ Βεἰτασμίαησ 
Κεῖπο Ἰοτῦο πό εἴπαπάεχ σενγεςῇ- 
εεἰ{ παῦεπ. 

058. Ἐτείες Ἠεπα]είοἩ -- ὃ 4Τ, 
ΖεἱΤΘΒ -- υ 918. 

656 8. Λέξον τοπ ἩἨ. λει-. -- 
ὄφρα Ὦϊβ κοιµηθέντες -- ὃ 294 8. 
Ψ 9ὔ4 8. -- ὕπνῳ Όπο ππῇίεν ἀἆθτα 
Ῥομ]α[ε ᾱ. 1. τοπι ΒΟΠΙΔΐε εἴ- 
στίΠεηπ, ἀθτ 8ἱοἨ νε αἴπο /ο]κα 
οτε ἀῑο Απσεπ]ᾶςν 5εη]«ῦ παπά ἀ1θρεα 
απᾷ 2πσ]θῖο] ἀἱοθ φρένες απιπΏ]]{ 
( 3998. φ απ. Ἐ 164): νρ]. 618 
µαλαμῶ δεδµηµένοι ὕπνῳ. --- κοι- 
μηθέντες βἴε[ῦ Πχ βἶομ. [Απμαης.] 

057. Βο 186 Οάγεεοας πᾶμτεπα 
βεῖπετ Εαλμτι ε 218 ρα 18 Τασο 
ππᾶ κ 268. 9 Ταροε Ίαπς ομπε 
Ῥολ]αξ, --- ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν 
οἶπ νεγαπβελαπεπεηάετ Ζαβαΐῦζ τα 
ὅσσε (να]. Ο 601 Ε.) οιπο Βθζίεπαπσ 
2α µύσαν. 

089. κήδεα --- πέσσω: 7α 617. 
640. αὐλῆς ἐν Ἰόρτοισι: να]. 4 

-- Χ 414 να]. Ώ 1648. 
641. νῦν δή 1οίπὸ οταί. --- καὶ 

-- καί Κοττεεροπάϊτετεπἁ, πῖθ πας 
ποςς Ν 9200. 

645. λαυκανίης (παχ πουμ Χ 9256) 
παθέηκα: ναι. Τ' 909. -- γε μέν, 
τα Β τοῦ, ]εᾷοςῇ. 

648. Ὑσι. Ι 658. ἡ ταῖς ΒαΏ]ε]ζς- 
πθοΏεε] σα ὦ 959. Κ 464. --- ἑτά- 
ροισιν: 41656 ΚΟΠΙΠΙΕΠ Ῥαϊ ἀεπι Ῥ6ε- 
{91 ν/οΒ] παν Ιπβδοπαῖῦ ἵπ Βεΐταςμῦ, 
ἀα[β κο ἀ4επ ποπ απιθβεπάεἩ 
Μάσᾶάεπ ἆαπ Βο{εμ] σα ἄροιπα θε] 
Ἠαδεῃ, νσ]. 641. [Απμαπρ.] 

644---641 -- ὃ 291--500. η 9896 
--δ3δ9. δέµνια Δέμεναι ([χδηβροΙ- 
ἰαρ]ϱ) Βαὐ{ς{ε]]6η (Εῆχ σπεῖ) ααξ- 
ϱἴ6]]επ. -- ὑπ᾿ αἰθούσῃ -- 618 
ἐν προδόµω δόµου, 1π ἆἀει Ἠα]]θ 
νογ ἆεπι Εϊπσαπς ἵπ ἀεπ Μᾶππει- 
βααἱ, πο ἀῑο [πεπιάθαη Δείο σε- 
ν;ΟἩπ]ΙοἩ βοἩ]Ιε[εῃ. 

040. τάπητας πο]επε ρεπ]τ]ίε 
Ώοεκεπ, ἁἀἴο αππαίε]θας αι ἀῑε 
ῥήγεα. Ἐϊβδφεῃ πής ροιᾶρεν, 
σευτείζεί ἀῑο Ἰεϊοβ]αις ἆθτ [πίετ- 
Ίασο οιπὔπεῃ. 

θ41 -- χ 491. 
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αἶψα δ᾽ ἄρα στόρεσαν δοιὼ Λέχε ἐγκονέουσαι. 
τὸν δ᾽ ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽άχιλλεύς' 
υἐκτὺς μὲν δὴ Λέξο. γέρον φίλε, µή τις ᾽χαιῶν 650 

ἐνθάδ᾽ ἐπέλθῃσιν βουληφόρος, οἵ τέ µοι αὐεὶ 
βουλὰς βουλεύουσι παρήµενοι., Ἡ θέμις ἐδτίν. 
τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο δοὴν διὰ νύκτα µέλαιναν, 

ου 2 2 / 2 /{ / ν αὐτίκί ἂν ἐξείποι ᾽4γαμέμνονι ποιμένι Λαῶν, 

καί κεν ἀνάβλησις Λύσιος νεκροῖο γένηται. 6556 

ἆλλ᾽ ἄγε µοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον. 
-ω / 1 ος ο 

ποσσῆμαρ μµέµμονας ατερεϊζέεμεν Ἕκτορα δῖον, 

ὄὕφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ Λλαὺν ἐρύκω." 
τὸν ὃδ) ἠμείβετ ἔπειτα γέρων Πρίαμος Δεοειδής᾽ 

εἰ μὲν δή μ ἐθέλεις τελέδαι τάφον Ἕκτορι δίω. 660 

ὧδέ κέ µοι ῥέξων. ᾽Αχιλεῦ. κεχαρισµένα θείης. 

6489. Ὑσ]. η 840. ἐγκονέουσαι 
ἀῑεπβζεϊϊτίᾳ, παν νοη πεΙρΗο]μεν 
Τπᾶασκεῖε, γυίθ τοπ ἆθ6τ πιᾶπη- 
Ἠσπεηπ ηπν ἀμφιέποντες. 

649. γαι. Π π44. γ 194. ἐπικερ- 
τομέων προκεπἀ. 

650. ἐκτός (--- ὑπ᾿ αὐθούσῃ 644) 
πας Ναολάνπο]ς τοταησοεβίε]]{, ππο- 
ἀἆατοῖι ἆας ΑπῆζοἩ]ασθἩ ἄοτ Βοΐέοη 
ἵπ ἆετ Ψοτπα]]ε αἱ5 οἶπεο Ῥεβοπάετε 
γοχβιομ{ςπια[βτεσοα] Ἠησοςζδ]]{ ν]τὰ 
της ΈῬεσταςσ απ[ ἀἱο {ο]σεπάε Β6ε- 
{ῄτοπίαπσ. Ὠ]ϊες 156 {6ἴ]οἨ νγοπῖσ 
νοτείἈπά]ΙοἩ, πυοθῖὶ Γτοπιᾶε (ᾶδίε 
τοσε]πιβ[ρσ ἆοτὸ εομ]είεῃ. --- μὲν 
δή ταῖς Ἠῆοκροπεπαπσ απῖ ἆεῃπ 
696 τοπι Εγίαπιοβ απβςθβρΓοοΠ6πΕἨΠ 
ἨΜαπβοη Ζα Βεῦίο 7α σεµεῃ, π]ῦ 
λέξο (πΙθ ποοᾶἈ 820 τοπι ΑΟΥ. 
ἐ-λέγ-μην Ν. Λεχ-): 5ο Ίεσο 41ο] 
ἄεππ ηπΙθᾶςθγ. -- Ὕγέρον φίλε: 
41θ6βοθ Απτεᾶς Ζεϊσί, φὶο ΑΕΠΙ] αἱ] 
ἘῬιθετκεῖς απά Ἰειάεηκομα ἤἴρει- 
πγαπάθη Ἰαῖ: τοτποτ ας ἆεγδε]ῶο 
Έτίαπιοβ 1πιππθτ αἴπίαςὴα πό γέρον 
οὖει Πρίαμε, 618 δῖε γεραιέ αἩ- 
σετοεᾶεῖ. -- µή -- ἐπέλθῃσιν πὶςελῖ 
Ἐππα]βαίΣ, βοπάθτη Απαδάχγαο]ς ἆθι 
Έοφοτσηϊς, σατ Μοβνίειαππσ ἆετ 
σουπετβεμεπάθη Απαονάεταης. 

661. ἐπέλθῃσι ἆασα ΚΟοΠπΙ1ΠΕΘ, 
απεγγατθεῦ ππά ΡΙΟΙΖΜΟΠ. - οἵ τε 
ΒΟΠΙΙΕ[Β{ πΙομῦ απ Αχαιῶν, βοπάθτη 
8η τις Αχ. βουληφόρος: ἀει Ἐ]ατα] 

ππιδομχεΙρύ ἆἀἱο ϱαππε 6αἴΐαπρ. --- 
μοι 7α παρήµενοι. 

662. βουλὰς βουλεύουσι -- Κ14Τ. 
9527. 415. ἕ 61. 

668 -- 866. Δοὴν διὰ νύκτα μ. 
βοη5{ τεσε]πιᾶ[εῖσ ἵπ Ὑετριπάπησ 
ης οἶπεπι Ὑετραπα ἀε; ῬΒεποσαπρ. 

065. γένηται: ἀαὶ Κοπ/πηκδῖν εἰαῦέ 
ἀες σα ογπατίοπᾶθη ΟΡύ. τις κέ 
βἴ6]]{ ἀῑε ζα Ὀεεήτο]πίεπᾶο Εο]σθ α]ς 
βἴεπειζα εχψαχύεη Ἠ]η, τσ]. ΙΓ58. 64. 
--- ἀνάβλησις ὭἩΣ Ἠϊοτ ππά Β 880. 
-- Ίύσις πᾶχ ποςἩ ι 491. [Απμαπσ.] 

0ὄτ. ποσσῆμαρ παχ Ἠ1ΕΓ, 
660. τελέσαι τώφον, Υ8Β 661 χτε- 

ρεἴζειν, ἄῑε Βορίαίίαησ νο]]- 
σἵεπςθη, ππι{α{[β0 αἱἱο 664 Π. αιι[- 
βο7άΠ]ίεη Αα. [Απμαπᾳ.] 

661. ὧδε πα ῥέζων οπ(μᾶ]έ ἀῑο 
Ἐα]]κείσαπο Εῆτ κε Θείης απᾷ ὧδε 
Ῥοπίολμέ οἷοἩ απέ ἆπς 664-666 Το]- 
σεπᾷθ. Τηάσπι ΕΒτίαπιο Ππᾶπι]ς] 
ἀαπαῖο δοῖπο Απιποτε απ ἀῑε Ετασο 
ποσσῆμαρ θὔτ αἰπ]αιζεί, Ἠαῦ ϐΥ Ίπι 
ΒΙΠΠ Ζα 58σθη: Ἠα]ῖο οἱ Τασο ἆαβ 
Ἠεετ Ζατᾶσὶκ απᾶ Ὀθσίππο ἆεπ 
Καπιρέ οτδς π]θάετ απι 2πυῦ]ίεη. 
Ώα ετ αμετ ἀϊθκδο ΒΙ6ίο ἀπτο] ἀῑςδ του- 
απβοοβολοκίε Αιαζάηλ]απσ ἀθι {Εῆτ 
ἀἷε εἰπσε]ηθη Αἰίο ἆ4ετ Βεείαμίαηπς 
ετ[οτάετ]σεπεπ Ζεἷς 664--666 νοι- 
Ῥετοαῖθεί, ν;επᾶεῦ 6 απο Βο]]α[ς ἀεπ 
εάαπ]εη ϱο, ἀαίς 6 αἰαί Ίεπαι 
Ῥ]ΐο Αθΐπο Βετοϊιψα]]]σ]καις απι 
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[οἶσθα γάρ. ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ᾽ ὕλη 
ἀξέμεν ἐξ ὄρεος. µάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν.] 

ἐννῆμαρ μέν κ᾿ αὐτὸν ἐνὶ µεγάροις γοάοιµεν. 

τῇ δεκότη δέ κε δάπτοιμεν δαινῦτό τε Λαός, 

ἑνδεκάτῃ δέ κε τύμβον ἐπ αὐτῷ ποιήσαιµεν, 
τῇ δὲ δυωδεκάτη πολεμίξοµεν. εἴ περ ἀνάγκη.' 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδάρκης δῖος ᾽4χιλλεύς' 
σσ Δ -ν - / π / 2 ς σὺ η] ’ , μἔσται τοι καὶ ταῦτα. γέρον Πρίαμ’. ὡς σὺ κελεύεις 

σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον. ὅσσον ἄνωγας." 6τ0 

ὡς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῶ χεῖρα γέροντος 

ἔλλαβε δεξιτερήν, µή πως δείσει ἑνὶ θυμῶ. 
οὗ μὲν ἄρ᾽ ἐν προδόμῶώ δόµου αὐτόθι κοιµήσαντο. 
κῆρυξ καὶ Πρίαμος. πυχινὰ φρεσὶ µήδε’ ἔχοντες. 

αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς εὖδε μυχῷ κλισίης ἐυπήκτου" 

ΖπὄΗίεπ Τασο ἆεπ Καπιρέ απἴσι- 
ΏΘΊἨΠΙΘΩΏ απβερτίςΗ{, 

662. ὡς ν]θ. -- κατὰ ἄστυ ἐέλ- 
µεθα: τρ]. Σ 986, εἴησεςολβ]οε- 
86η αἶπά, 5ο ἆα[β ντ ο Βύαάῦ 
πΙοἈΏ γεγ]αξδεη Κθππεπ, 9Ἠπθ 6ΙΠΕἨΠ 
Απστις Ζα σεπᾶτασεν. 

068. ἀξέμεν, ναι. Ττ8, Τα. ἀαβ 
σεπ]βεβίεη Αοτίεῖς, π]ομῦ ἆες Επί. 
---δεδίασιν, ἀΐθξε Έοτπι ταῖῦ ε 5ἴαξῦ 
ει (δείδια) παν Ἠϊθι: Ῥϊπη: 8ἷπά ἴπ 
Ἐπτοελό τοχ εσἩ, τοι εἶπεπι Ὄρει- 
{α11. ἆαλμει 5δἱθ ομπο Ἰαβεπείτ]]- 
εὐαπά αἶοὮ 5επεπεπ πὔχάεη παο] 
ἀεπι Τά4α αβζιβΙεἨεη, πι Ἠο]α 7α 
Ἠο]επ. Ἰπάςεβ αἶπα ἀἱθ Ῥεϊάεπ Ύδγβα 
665 Ε, πε]ο]πε απ΄ δἰεῃ ἀἆπτοὶα ἆἀῑθ 
πκ]ατμεῖς ἆοτ Γατείε]]αηπσ Απείο(ς 
εττθρεΏ, Ίπι Ζάεατηπιεημαησθ ἆατε- 
απς αἰδτεπάα. Ῥεππ αἷοθ 8οἩ]ε[βεπ 
516Ἡ Ὑαᾶςχ Ῥαβεοπά απ ας Υοχμετ- 
σε]οπᾶε, που] Ῥ1]άεη 5δἱθ εἶπο ΎοΥ- 
Ῥοτειίαπσ {άν ἁἀἱε {ο]σεπᾶο Απδ- 
Γἤπταηπσ Ἀθοετ ἀἱο6 Ώαπετ 468 7α 
φψηβοεποπάει ἸαΠεπε]]είαπάθε, 
νγα]] Πεν νΙε]πιεῃτ Υοη ἆετ ο επ- 
Ῥαχ ἀπτοί ἀἱθ ΒΙ5ίθ σερούεπεη πειη- 
ἰᾶσίσεπ Ἰεμκ]ασθ, αΏθι π]ομί νο 
4εν Εν ἀἱο Βαοβοπαβαπσ ἀεβ ἨΗο]σθβ 
ογ{οτᾷετ]Ιοπεπ 3αίῦ ἀἱο Ἠεάςο 180. 
Ῥιο Ύσθχεθ ΑοἨθίπθη παος Ττ8Π. 
απ Τ84 σευ]]άεῦ, 

664, ἐννῆμαρ: 50ο Ίππσο ἀαποτῦ 
Τ84 ἀἷο Ἡετρεϊεεππβαπσ ἆθ5 Ηο]- 

6τ6 

768. --- γοάοιµεν Ὀθπεϊεππεῦ ἆἀῑο 
οετεπιοπΙε]]ο Τοίεηκ]αρο. 

666. θάπτοιμεν: τσ]. τ8ῦ--τβτ. 
-- δαινῦτο ἄπξ5 δαινυιτο 71βαπῃ- 
πιθησαζοσεηεχ Ορίαἄν, το. ι δττ 
ἀναδύη, σ 348 δαινύατο -- ὃδαι- 
νυίατο: ἀ1εδετ Πμεϊοπεηεεμτπαας (ζα 
ϕ 99. γ 509) Επάεῖῦ 1η τκΠομκειί 
805 πὶςΠμέ απι Τασα ἆετ Βεείαίίπς, 
εοπάθτη ετεῦ απι Μο]σεπάεη πας] 4εχ 
Ἐττιοπίαηπσ 465 ταὈμῆᾶρε]ς εἰαῦς, 

666. ἐπ᾽ οὐτῷ ἄλετ 1Ἠπι «ε] 08 ὗ 
ᾱ. 1. ἄθευ ἆθεπι σα ΑβοΠε6 τετβρταηπ- 
ἴοπ Τεῖθα, ἤδρεν εείπεγ Αεςᾖθ. 

661. πολεμίξοµεν η8ΟἩ ἄθεπ το- 
Ἠετσεπεπάει Ορίαἄνεηπ πηῦ κέ 4ετ 
Ιπά. Επι, πα] ἨϊθυΥ οἶπο Ῥορύπιπιϊα 
Ζαδασε σοσεΡεη νητά: υῖν πετάθη 
Ῥεταιῦ βεοἶίηπ Ζζαπι Καπιρίο -- 
εἴ περ Ψ6ηΠΠ ΔΠ46ΘΥΑ. 

069. ἔσται --- ταῦτα, Ζπεασθ πὶθ 
Φῷ 9298. --- παὶ ταῦτα πο] ἀἴθβες, 
πο ἆ1θ Πόβαπσ Ἠε]ίοτε. -- γέρον 
1π Υατοϊιπάπησ πηζ ἄαπι ἘΙσθοππαπιοἨ 
η Ἠ165, 

671. ἐπὶ καρπῷ Ζα ο. γρ]. σ 
958, επ Ἠαχ2]οῖετ ΗἈπάαάταεκ σατ 
Βειτάῄσαπς εεἶπες Ζᾳβαρεθ, ἆθλαι 
670 µή πως δείσει Ίπ ἆθπι ΒΙΠΠΘ: 
ἀαπ6 ος νο]]εβ Ὑοτίτααθη ϱοπ1μπθ, 

6158 --- ὃ 803. ἐν προδόµω δόµου 
-- ὑπ) αἰθούση 6441. 

674 --- 262. 
6τῦ -- 1 0θδ. 
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” Δ ο / , 
τῷ δὲ Βρισηὶς παρελέξατο καλλιπάρῃος. 

ἄλλοι μέν ῥα Θεού τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ 

εὖδον παννύχιοι, µαλακῷ δεδµηµένοι ὕπνω" 
39 2 2 ς ’ / [4 2/ 
ἀλλ’ οὐχ Ερμείαν ἐριούνιον ὕπνος ἔμαρπτεν. 

ὁρμαίνοντ᾽ ἀνὰ Βυμόν, ὅπως Πρίαμον βασιλῆα 680 
νηῶν ἐκπέμψειε λαδὼν ἱεροὺς πυλαωρούς. 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί µιν πρὺς μῦθον ἔειπεν' 
ὢ γέρον, οὔ νύ τι σοί γε µέλει κακόν, οἷον ἔθ᾽ εὔδ ρω γερΟ»; ΕΕ 3 ν ευ ευθεις 
- -ν ἐν δηίοισιν, ἐπεί σ᾽ εἴασεν ᾽χιλλεύς. 
καὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ ὃ 

ς2 

ἔδωκας' 086 

σεῖο δέ κε ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα 
παῖδες τοὶ µετόπισθε Λελειμμένοι, αἴ κ᾿ ᾽4γαμέμνων 
ηνώῃ σ᾿ Ατρεΐδης, ος δὲ πάντες ᾽άχαιοί.« 

ὧς ἔφατ᾽. ἔδεισεν δ᾽ έρων. κήουκα ὃ᾽ ἀνίστη. 9 υ 

τοῖσιν ὃδ᾽ Ἑρμείας ζεῦξ᾽ ος ἡμιόνους τε. 690 

616. Ὑρ]. Ι 664. ὃ 5056. ΒαοἩ]]ο] 
το]. οΌεηῃ 129 {. 

π, 611--691. ἨΠσθιτπιθς πιαηηῦ 
1η εν Νασομί Ετίαπιοβ ζσατ ΑΤ- 
{αλτί απᾷ σε]ειιεῖῦ μη πΙεᾶετ 
Ῥιδ σατ Εατί ἆεβθ ΡΚΕΠΙΒΠ4ςΓΤΟΒ. 

οττ -- Ε 1. [Δημαπρ.] 

ὀτδ -- Κ.Ο. 

6τ9. ει. κ 8. ἀλλ) οὐχ Υει- 
αἰᾶτ]κζετ 6ερεηραί” τα ἄλλοι μέν 
677, ειαῦ Ἑρμείαν, δ᾽ - οὐκ: πΏΣ 
Ηθγιες πἱοἈή. --- ὕπνος ἔμαρπτεν: 
τρ]. Φ 65. 

660. Ἐτείες Ἠεπιβίῖοα: τει. Β 
96. Κ 4. 

651. ἐκπέμψειε λαθών α{δ]»ς]: 
ἐκπέμπων λάθοι. --- ἱεροὺς πυλα- 
ὠρούς 4ἱε Κτῶίίσεπ ἘΤμοτμβΐος 
(444) νσ]ι. Κ 5θ φυλώκων ἵερὸν 
τέλος. 

655 -- ὃ 905. Ρ 5ο. ζ οἱ. ν 99. 
ψ 4. Ὁ 68. Ἠετπεβ γὰτ 46086 1η 
4επ ΟΊγπιρ σατςεκσεκελτῖ. 

088. οὔ νύ τι -- µέλει ἵπι Τοπ6 
4εε Ὑουπατί ἅαπ ἀεπκεί πο] 
ρατ π]οΏῦ απ... .ν Υ6]. 50. Χ 11. 
1 116. --- σοί ἆατοἈ γε Ὀείοπὸ πηί 
Ῥεζιεπαασ ααέ 4εη {οἱδεπάει 3ο- 
Ῥοπβαῖσ τος οἶἷον. --- κακόν, ϐἵ Ἰαῦ 
ἀϊε 686 Β ᾠιδσοε(βητίο Βοζήτοπίαπρ 

πα ίηη: 4 6{8Ἠ1, --- οἷον ἀᾱ. 1. π1θ 
τα]ῖσ πης εὔδεις εἶπ Ιπιτεκίοτ 
Αιβτυῖ, ἀ4ετ ἆεπ νοτπεισθεημθπάεη 
Φαΐσ πιοϊζϊνιετῖ. 

084. εἴασεν πὶο 55π. 6ὔθ9. Ῥοχ 
Βαΐ2 ἐπεί σ᾿ εἴασεν ᾽Αχ. ἰδί Ἠϊπτι- 
σε[ᾶσί πι Βεσασ ααῖ ἀἱδ τοη Ασα- 
ΠΙΘΠΙΠΟΠ απά οπάθνηπ ἀτοπεπᾶς (6- 
{αμτ (681 {.). 

086. καί ππᾷ ἆοςσῇ, σβ]. 1 511. 
ν 169. Ἐν [ο]σί αοἶπο ραταζα]κδο]ιθ 
ἄΠεεταπς, ἄθτεη ετείες αεά Οϊς 
ἔδωκας ταϊοποπᾶ, ἆθπ ται Ζπειίεη 
επέπα]θεπεη Ἡαιρίσεάαη]κεη γοτΏθο- 
τοῖ(εί. Βίιπη: πθεαπ απ 13120 8οποῃ 
{άν ἀ4επ 0οῦειπ Ῥομτπ τείοῃος 1ὅ056ε- 
σε] σοαζαϊ]τ Ἰαςδῦ, 8ο πιὔτάθη Εῆτ 
ἀἱοὰ ἆαεπ Ἰμερεπάεπ ἀείπε βδ]μπε 
που ἀτείπιαὶ ο τνίεἰ σεῦεπ 
ΠιϊςβεἩ, -- πολλὰ δ᾽ ἔδωκας να]. 
Φ 49. 

696. σεῖο αρΠάπσὶσ νοπ ἄποινα, 
ἆασα ζωοῦ: αἱδ Ἱευεπάση ἴπι ἄεσεπ- 
εαΐσ σα ἆθπι ὑοίΐθη Ηεκίου. --- καὶ 
τρὶς τόσα: 21 4 919. 

687. τοὶ µετόπισθε ᾿ Ίελειμμένοι 
(τσι. Χ 584) έπε ἀτθ ἵπ 4ετ Βίααᾶῦ 
Ζατᾶσκβερὶ 1αῦθεη αἶπά. 

688. γνώῃ σ᾿ ᾱ. 1. ἀεῖπε Αππε- 
βεπ]ηθ]ξ ἵπι ῶωασον ετ[άητή, --- γνώωώσι 
--- Αχαιοί --- Ἱψ ϱ01, 

689. Ὑσὶ. οτ1. 4 88, 

ὁ- 
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ῥίμφα ὃδ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸς ἔλαυνε κατὰ στρατόν, οὐδέ τις ἔγνω. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πόρον ἴξον ἐυρρεῖος ποταμοῖο, 
[Ξάνθου δινήεντος., ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς .] 
ς / μ 2/ 11.2 / λ λ 24 
Ἑρμείας μὲν ἔπειτ ἄπεβη πρὺς μακρὸν ΄Όλυμπον' 

ἠὼς δὲ κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν, 6956 

οἱ δ᾽ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῇ τε 
ο ς / λ / / 

ἵππους. ἡμίονοι δὲ νέκυν φἐρον. οὐδέ τις ἄλλος 

ἔγνω πρόσθ ἀνδρῶν καλλιζώνων τε γυναικῶν. 

ἀλλ᾽ ἄρα Κασσάνδρη. ἰκέλη χρυσέῃ ᾿φροδίτη. 
ΠΙέργαμον εἰδαναβᾶσα φίλον πατέρ εἰσενόησεν του 

ἑστεῶτ) ἐν δίφρω., κήρυκά τε ἀστυβοώτην᾽ 

691. Βεϊῖ ἆετ Ἠαξί ἀετ Γατείε]- 
Ίαπσ νιτὰ ἀαξ Βεείεῖσεπ ει Ἡ/ασεηπ 
ἄρειραηπσεηπ απά 1]εᾶετ Έεζας απ 
ἀἱα 7Ζα ραβεϊετεπάσπ Οτ/Ιομ]κεΙζεη 
(τσι. 442-461) τειπι]εάεη. 

692. 698 -- | 488. 454. ὢ 1. ο. 
Ἠιεν Τεμ]6 ἀετ 7Ζποϊζε Ύθχς 1π ἀεῃ 
Ῥεβίεη Ηαπάκομτζεῃ. 5]. 949--- 951, 
πιο ΑΠ6Ἠ πα ἐν ποταμῶ οἶπε σεῖ- 
ἴετο ἨΒεζεϊεππαπσ σεκδασί 150. -- 
Ἠετπιος νετ]ᾶ[δεε Βτίαπιος αἱεο α[ 
4θ6γρε]ραοπ Ῥίε]]6, πο εν απι ΑΡεπά 
νοτμοτ 4αξ ε]αΙ{ ἄρεγποππππεη Παΐία: 
τρ. τα 951. 

694 -- ν 801. ὙΕι. 6 468. 

696 -- 6 1. Ὀετ δαῖᾳ Ῥιάευ Εἲτ 
ἀεπ {ο]σεπάεπ ἀῑε Ζειίαησαβο. 

696. οἳ δ᾽ Ἐτίαπιος ππᾷ ἀει Ἠθ- 
χο]: Ὠο6ί ἀϊθεετ Βαυ]ε]ίδαησαῦε 18ύ 
4ἱε εε]Ὀείαπάϊσο Απαεημταπς ἴρει 
4ἷο ἡμίονοι 691 (νέκυν φέρον) ππ- 
Ῥερστεῖ{]]ε]ᾗ, ἆα περειπ ἵππους εἴπ- 
{αοὮ ἡμιόνους τε τα ειπαχίεη ντο. 
Ώιε απσεφομ]οκίε Ἠατείε]]ππς εχ- 
νιθεκέ ἆεπ ῬΒομθίη, αἱ οὗ Ιεισί 
Ῥτίαπιος απᾷ ἆατ Ηετο]ά Ῥεῖάς απ 
ἄθπι δίφρος {ἴπτει, πᾶλτεπά ἆῑε 
Μαα]άετε πας ἆ6γ Ἰεῖοπο οἴπε 
Ίμθηκετ παςλ{ο]ρίοῃ. -- εἰς ἄστυ 
πηιπτ νου ἆἀ4ετ Απηϊζπεταιης: Ζτάχ 
Φίαάΐς: νρ]. το. τ14. -- ἔλων, πε 
ὃ 2, Ιπιρετε. ]επκίεη πε1ζθτ. 

Υ, 60Τ---Τ18. Α]ς ἀῑε ἄθεραπποθ 
Ῥαι ΤασθεαποταςἩ βδἶσολ ἆ46ἵχ 
Βίαύ{ πᾶεχτη, οτο]1οκί βία Ζζ- 
οτί Καβραπάτα νοη ἀ4εχ Βατ 
8118. Αα 1πτοῃ ἨΏτπῃ εΙ]οη ἀῑθ 

Έτοςενγ τονχ ἆάἃς Τποχς παπά απῃ- 
τ1ησθη πο]ηπεπα ἀ4ϊ9 Τοαίσ]αο. 

698. πρόσθ᾽ νοτᾳεχ, ἐτᾶλπες, 
πποπαςἩ ἢ Κασσάνδρη σα ετγαχγίθῃ 
νᾶτοα, αζς ἀεδεεπ 186, πε 3 405 Β., 
1η 6ἴπεπι νοηκίβπάϊσεη Βαΐο ἀθτ 
εσεπεαῖσ 7αᾳ οὐδέ τις ἄλλος ἔγνω 
699 {, ἀπτοπσε[άἨτῖ. --- κπαλλιζώνων 
τε γυναικών Ξ-- ψ 14Π. Η 199. 

699. ἄρα εὔετ, πθ ΒΙ6Ἡ ΕΓΤΓΕΥ- 
ἴοση Ἰ6[5. Ἠίεν πιτὰ ἄετ Καβεαπ- 
ἄτα ]εάεπία]]ς εἴπε σαπᾳ Ὀεεοπάςφτε 
ΤαιἸπαἨπαο {ντ Ἠε]κτοτ Ὀσϊσε]ορί, 
ψιε]οῖα εἰ Ὀεῖπι ετκθεη Ἀοισε- 
εἰταΏ] τοπι Ίιασεν ἰχαῖος, απ π8Ο 
4ει Απκαπς ἀετ Ἰμεῖοιθ απβσα- 
εεΏαπεῃ. Ώαίς ἄετ Ὠιομίες ἀἶεεες 
(ποεξαπσες αὖαχ αἶθ Ῥετεαῖζς αἱ Ῥε]θ- 
ἩΙΠ σοκαππί Ἰαρε, 5ο ἆαί[ς δἷε αἱ5 
ϱοΊσπα ἀἷε Απαπ ἆετ εβρβηπθ 
νοταἈββαΗ, 18 {56 δ1οἩ α5 ἀατ Βή6]]α 
πἰολς ταῖς Βιοποτηαθῖς ΘΠΠΕΠΠΙΕΗ: 
νρ]. Ζα τοῦ. -- Κασσάνδρη: Ν 966. 
μέλη -- Αφροδίτη -- Τ' 285. 

τοῦ. Πέργαμον εἰσαναβᾶσα: ᾱα 
4ἱε Κὔπίσερατο, ἵπ πε]ομεχ απο] 
Καδεαπάνα ποϊπί, απ ἀοὶ ΑἘτορο- 
Ἡς Ῥετσαπιος Ἰεσί, 9ο 18 41εβθ 
Αησαῦο ππΏεσχοϊ{]οα, πεπη ἆες 
Ώιελίαν πες αππίοι Ῥεχσαπιος ἀῑθ 
ΒρΙίσε ἆθτ ΑἸτορο]5 νοαιείαπάθα 
Ἠαξ, πο ἆοτ Ταεπιροὶἱ ἀ4εβ Αγροϊ]ο 
οἴποα νοαϊεηπ Απεζιοκ σονᾶλτίο, 
νβ. Περγάμου ἐκκατιδῶν «4 ὕ08 
νοη Αρο]]ο. Ώαππ φᾶτο απο] ν1ε]- 
Ἰοϊ]ολῦ οἶπο Ὀδβοπάθτο Βεσζϊῖεπαπς 
46γ Καββαπάτα Ζα Αρο]]ο τοταιβ- 
Ρεβεί21. 

Τ0Ι. ἀστυβοώτην πχ Ἠἱ6χ. 



24. ΙΛΙΑΔΟΣ «ὁ, 

οι 3.9 τὸν δ᾽ ἄρ)᾽ ἐφ᾽ ἡμιόνων ἴδε κείµενον ἐν Λεχέεσσιν. 
κώκυσέν τ᾽ ἄρ) ἔπειτα γεγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ: 

πω σ 2 »ὄψεσθε, Τρῶες καὶ Τρωάδες, Ἕκτορ' ἰόντες, 
εἴ ποτε καὶ ζώοντι μάχης ἐκνοστήσαντι 

χαίρετ᾽., ἐπεὶ μέγα χάρµα πόλει τ) ἦν παντί τε δήµω-΄ 
ὡς ἔφατ᾽, οὐδέ τις αὐτόθ) ἐνὶ πτόλεϊ Λίπετ᾽ ἀνὴρ 

2 Δ ’ / Δ αμ ά ο / Ξ οὐδὲ γυνή’ πάντας γὰρ ἀάσχετον ἴκετο πένθος 
ἀγχοῦ δὲ ξύμβληντο πυλάων νεκρὸν ὤγοντι. 
πρῶται τόν γ᾿ ἄλοχός τε φίλη καὶ πότνια µήτηρ 
τιλλέσθην, ἐπ᾽ ἄμαξαν ἐύτροχον ἀίξασαι, 
ἁπτόμεναι κεφαλῆς' κλαίων δ᾽ ἀμφίσταθ) ὅμιλος. 

καί νύ κε δὴ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 

τ10 

ασ Ἄτορα δάκρυ χέοντες ὀδύροντο πρὸ πυλάων, 

εὖ μὴ ἄρ) ἐκ δίφροιο γέρων Λαοῖσι µετηύδα: τ1ὅ 
υεἰξατέ μοι οὐρεῦσι διελθέμεν' αὐτὰρ ἔπειτα 
ἄσεσθε κλαυθμοῖο, ἐπὴν ἀγάγωμι δόµονδε.΄ 

ὡς ἔφαθ᾽, οἳ δὲ διέότησαν καὶ εἶξαν ἀπήνῃ. 
οὗ ὃδ) ἐπεὶ εἰδάγαγον κλυτὰ δώµατα., τὸν μὲν ἔπειτα 

το». ἐφ᾽ ἡμιόνων πψίε φοπεί ἐφ᾽ 
ἵππων, απ ἆεπι Ματ]ίϊεισθ- 
βραππ. -- ἐν Λεχέεσσιν: τα 88. 

Τ08. Ἐταίες Ἠεπιβίςοα -- Σ 3τ. 
γέγωνε Ἰπιρεχξ,, πε ποςἩ 469. 
9 905. 

Τ04. ὄψεσθε Ἱπαιρεταί. ἆθ5 6ϱε- 
παΙβεἩΏζεη Αοτὶβίᾳ, πο 8 918. 

Τ05. εἴ ποτε πεπη 16 ἆᾱ. 1. Βο 
σοψ!{ς οἱῦ. -- ζώοντι ριδάκαδῖν 
71 ἐπνοστήσαντι ππὰ ἀ1εβετ Ώαΐῖν αὐ - 
Ἠάπσίσ Υοη χαίΐρετε (-- ἐχαίρετε): 
σα Ἑ 689. | 504, -- μάχης ἐἔκνο- 
στήσαντι -- Ἐ 157. Ρ 20π. Χ 444, 

Τ06. -Ὑσι. ΙΓ 50. 
Τ08. ἀώσχετον, πε ποοὮ Ε 899, 

ππαα{πα]ύδατα, ἨἈλρονγγᾶ]{]σεπά, 
ΤΠ 549 ἄσχετον πένθος. --- ἴκετο 
πένθος π]ε 4 865 ππᾶ βοπρῦ. 

Ἴ09. ἀγχοῦ πιῃζ πυλάων, απ[βει- 
πα]Ὀ 4ει Βίαάῦδ: ποτ. Τ14. --- ἄγοντι 
Ῥτίαταοϐ αἱς Ἡαπρίρθιβοῃ. 

Τ11. τιλλέσθην Ἱπ ῥρτᾶσηαηίαπι 
ΒΙππθ ἆῑθ αοἈπιθιΖ]ε]ε Τταπθς, ἀθγθη 
Απβάταςσκ τί]λεσθαι 1βὲ, πι Ὁ6- 
ρτεϊΙζεπᾶ, ἆαπετ πηῖῦ ΆΑσο. τόν γ΄ -- 
τιλλομένα κλαιέτην. Ζαν ΒαςΠο Χ 
πτ{. 405 Ἠ, 

Ἠοπῃθχβ 1148. ΤΙ. 4. 

Τ12. ἁπτόμεναι κεφαλῆς: «ο. 
Ἔνμτορος, νβ]. τ94. ᾧ 126. 

Τ18. πρόπαν ἢὈἱβ παταδύντα -- 
4 601. Τ' 165 απά 1π ἆετ 04. Ὑσι. 
φ 154. 

Τ16. εἴξωτε πτῖῦ οὐρεῦσι πιαο] ας 
4επ Ματπ]{ίετεη Ῥ]αΐπ νε]. τί8 
εἶξαν ἀπήνῃ, ἆααα µοι δΠίκομθγ 
Ώαΐζῖν ππᾷ διε]θέμεν ΤἸπε. ἄοετ Ῥε- 
αὈβιοπίίρίεη Ἐο]σε: ἆαί[5 ες ἁπτο]- 
Κοπαππεη ΚΟππΠεη, --- ἔπειτα ἆαπ- 
η8ΟἩ, πᾶΠεν Ῥοατατηί 4αγοἩ ἐπήν 
μτὲ. π1π. 

Τ1Τ. ἄσεσθε Ιπὰ. Ἐπαί. πασ]ι Υοτ- 
Ἠειρεμεπάθια Ιπιρεταδίν: 1Ἡτ Ἰκδπηΐ 
εποἩ αἈμάσεη: τα Η 2948 --- ἀγα- 
γωμι 80. νεκρόν. 

Υ. τ19--πῖθ. Νασοπάθπι ἀϊο 
Τεῖο]με ἵπ ἀεπΡα]αθῦ σερτασ]Ἠῦ 
απά απξ ἆεπι ῬΤῬοΐζεπραείῦ ααβ- 
σοβίε]]15ῖ, Ῥεσϊπηίῦ ἀῑο {6ίετ- 
Ίϊοιο Τοΐὔεηκ]αρο. Ὠ]ο Κ]α- 
66η ἆετ Απάτοπιαςᾖοα, Ηεκαβρο 
απᾷ Ηε]επα, 

τ19. οἳ δ᾽ Ῥταπιος απᾶᾷ ἆθχ Ἠο- 
το]. 

10 
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τρητοῖς ἐν Λεχέεσσι Δέσαν, παρὰ δ᾽ εἶσαν ἀοιδοὺς 

94. ΙΛΙΑΔΟΣ ο, . 

του 

Ώρήνων ἐξάρχους. οἵ τε στονόεσσαν ἀοιδὴν 

οἳ μὲν δὴ θρήνεον., ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 
τῇσιν δ᾽ ᾽4νδρομάχη Λευκώλενος ἦρχε γόοιο. 
Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο κάρη μετὰ χερσὶν ἔχουσα' 

»ἄνερ, ἀπ᾿ αἰῶνος νέος ὤλεο, κἀὰδ δέ µε χήρην τοῦ 
λείπεις ἐν µεγάροισι' πάις ὃδ᾽ ἔτι νήπιος αὔτως. 

τοῦ. τρητοῖς ἐν Λεχέεσσι --- γ 899. 
η 8456, ἃπ Βίε]]ο ἄετ Λέχεα 689, ααέ 
εἴπ οτάεπ{]Ισμθ» Βεζς απῖς θξ[ε]1, 
4αἴιθγ τρητοῖς, ποται{ ἀῑο Τμειομα 
απβσθείε]]{ πατάε Ρΐς Ζαν Βεείαἰίαης. 

τοι {. θρήνων ἐξάρχους (Ῥοαϊάς 
Ἠοτίε πατ ᾖἨ1ετ) Ῥρτλάϊκααν τα 
ἀοιδούς: αἱ» Ὑοτεᾶηπσετ ἆδθτ 
Κ]ασαε]]ιεάςτ. Βο]ομο βάπσετ τοη 
ἘτοίοαβεΙοη, Ψθ]ομα ἀἱθ οετεπιοπ]ο]]α 
Τοΐεπκ]ασε απΠδΙΙΠΙπΠεΕη, Ἠπάεη 810 
βοπεέ Ῥ6ι Ηοπιοτ π]ςομί, νβ]. ω 60 Ε. 
μοῦσαι ὃδ᾽ ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι 
ὀπὶ καλῇ θρήνεον (απ Αοπι]]ς 
1,9ἱσ]ς). --- οἳ μὲν δή πας ἆθπι 
Ἠε]αῦῖν οἵ τε 180 ππρεσταϊβ]Ιο]: ϐ8 
βομεῖπί οἶπο Τεχίνετάετρπϊς οἆετ 
εἵπθ Ἰῆσκο νοτζαεσεῃ. --- ἐπὶ 
δὲ στενώχοντο γυναῖκες Ξ-- Τ' 801. 
Ώαίς Ῥορπιπιίο Κασεπεῖρες σε- 
πιθ]ηῦ ααῖθιπ, 7Ζα «ἄἴϊθεβεπι Ζποσ]ς 
αησεβίε]]{ νο 1π Ἠοπι ἀἷθ ῥγαε[- 
σαε, 15 αππαητεοπεϊπ]σα: νδ]. γ 
261, ν1ε]τιθῃν 186 νογ 3]]επ απ «6 
4οτ Εαπι]ο ἆθβ Ῥτίαπιος απησε]ῦ- 
τεπᾶεη ΕΥΦΊΕΠ ππᾶ ἀῑο ΏΙ6πετίηππθἨ 
ἀετκε]ρεη Ζα ἀθπ]κεη. 

98. Ὑρι. Χ 490. ὦ απ. Ῥῖθ 
Ἀ]ασε ἆ4ειτ Απάτοπιασμε Ῥεσ]αιεῦ 
πΙομΏ ἆθπ θεαπσ ἆἀετ Ῥεβίε]]ζεη 
Ῥάησεχ, βοπάρτη {ο]σί απ{ ἀεπβε]ρεῃ. 
[Απ/απςσ.] 

Τ94. πάρη -- ἔχουσα: να]. Σ πι 
σπα οὔεπ Ζα Τ19. 

τοῦ. Νάμτεπᾶ ἀἱε νοτπεχσεπει- 
4επ Τταιετσερᾶπσεο ἆετ Ῥοθρίε]]ίθι 
Ῥᾶησετ νοταιββἰομ(]οἩ ἵπ Ἰθγρθ- 
Ὠνασβίεη Ἰλαίδεη αἱ]σοπιαῖποη Τη- 
Ἠα]{5 ἸὈορίαπάεη Ἠαῦεηπ ποτε, 
{ο]σοπ Ἠ]οτ ἀῑε Ἐ]ασεπ ἆετ ἆθπι 
Ῥοΐεπ απη πᾶομείεη βἴεποπάσεπΕταπθἩ, 
Απάτοπιβομθ, Ηεκαβρο,Ηε]θπα, νο]έ]πθ 
Ἰεάο ἆάβ αΠΙιΒΒΡΙΘΟΠΘΗ, ΥΓΔΒ ΙΠΤ6Υ 
ΏθΥ8οἩ. παπά 1Ἠτθπι Ώθβοπάθτεη Ύ6- 
Ἠθ]υπῖς σα ἆθπι Τοῦεπ ΔΠΡΘΠΙΘΒΒΘΗΠ 

160.. Ὠαί[ς ἀἴεεε Κ]ασεηπ σεεππσθπ 
Β6Ι6Η, Ιδῦ ας ἀἆθπ Ἰλοτύεη ος Ὀιο]- 
ἴεχβ πΙολῦ σα απίπεμπιθη να]. τ2δ 
πηῦ Τ4θ6 (αποι Σ 816 πας 928): 
ἈποἨ ἀἱθ ΑππΠαΠΤΙΘ οἶπες 0Ποτς τον 
Ττοετίππεν, πε]έμθ της ἆθπ ἀτοαῖ 
Έπαπεη αἴπει Ἰ/εεβμεε]σθεαηπσ απί- 
σεάμτί Ἠᾶδίεν, Καηππ ταῖς ἆθπ Απ- 
σαβρεπ πτθθ ππᾷ ΤΤθ πΙεμὲ Ῥδρίεμεῃ, 
50 πιῆβεθη Εποῦ ἆῑε Ὑεχεασπο ἀῑθ 
{ο]σεπάεηπ ἀτεί ΚΙασεη αἱς ἸΠεᾶατ 
σα Ῥεπαπάε]η απᾶ εἶπο ΊἸψτῖβε]θ 
Έονπι ἆἀετ Κοπιροβίδῆοπ παςῃσι- 
ψγεῖσεη, 8εἶ 68 50, ἀαῑ5 ]εᾷς ΚΊασε 
αας νΙεχ ἀτεισεϊῄσεπ Βίτορµπεπ Ῥε- 
εἰᾶπᾶς οἆθι 5ο, ἀαίς οἵπο Ὀταϊζει- 
Ίαπης παςἩ ἆθπι Μπαρίει ἀτειζεῖ]σει 
Ἄοπιθη Ζα ἄταπᾶε ]ᾷσε, Ζατᾶσκσε- 
πθδεη ψετάθη. Βεϊ ἆετ 6ιδίζετεη Απ- 
η8ητας πετάεη εἶπο ΑπζαΠΙ του Ὑεγ- 
β6η απβσεβοπῖεάεη, ἆἱο α]]ετάῖπσς 
πιθ]αῇ ηΙοΒίῦ οΏπθ ΑπΠΡΙΟΙ5 βἶπᾶ, 1Π 4ετ 
Κ]ασο ἀ4ει Απάτοπιασμε Τ8Ι--Τ89, 
Ἰη ἀθεγ 4ετ Ηε]επα Ττθ65 {. οἆετ Τ69 Ε. 
οἆεν τ7θ παπά ττο. Βαὶ Ῥειάεη Ὑεγ- 
ϱποπεηπ αβεχ σοµπσί ϱς πῖοπε οἴπθ 
46ν Ιγτίβοπεπ Κοπιροβίξοη ΕΠἴΑΡΤΘ- 
«πεπᾶο εάαπκεπσµεάεταπσ πας]- 
Ζαψεϊξεη. --- ἴπ ἀει ΚΙασε ἆετ Απ- 
ἄτοπιασεμε νηχᾶ ἆετ εάαπκο αδ- 
σοε[ϊμτί, ἀα[ς ἵπ Ἠε]είοι ἀῑα Βοαΐπαπ, 
Ζπια] Ἠεἴρ απά Κἰπά, 18 ἀῑα σαη7θ 
Βίαάς ἀεπ οἴηπσίσοι Ἡοτῦ νετ]οχθη 
Ἠαῦεπ, ἆετ ἀπτοα βεῖπθ σγπιπιῖσθ 
Ταρ[οτ]καῖς 5ο νοχ ἆθπι (γαιπὶρείθη 
Φομ]οεα] Όεψαμτεη Κοπηῖθ. --- Ὠἷε 
Απητοᾶάο ἄνερ “ο πηθῖπ πο) Ὀ6- 
ἴοπῦ ἆθαι [ο]σοπάσῃ εάαπκοι οπῇ- 
βρτοεποεπά, ἀαΐ5β αἰο 1π ἴμπι ἆθπ 
Φαλερὸς παρακοίτης Ζ 490 νοι- 
Ίοτοι Ἠαΐ. -- ἀπ᾿ αἰῶνος πια ὤλεο 
Ῥτᾶρπαπί Ἱπ ἆθπ ΒΙΠΠθ: τοι 
Ίεθαπ βολ1οάκί ἅαπ ἆπτοι ἆεπ Τοα. 
-- παάδ Ὀϊδ δυσάµµοροι: σ6ι. Χ 488 
---ᾱ 86. 

ἀν. 
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ὃν τέκοµεν σύ τ) ἐγώ τε δυσάµµοροι, οὐδέ µιν οἴω 

ἤβην ἴξεσθαι' πρὶν γὰρ πόλις ἦδε κατ ἄκρης 
πέρσεται. ἢ γὰρ ὕλωλας ἐπίσκοπος. ὕς τέ µιν αὐτὴν 

ῥύσκευ. ἔχες ὃδ᾽ ἀλόχους κεδνὰς καὶ νήπια τέκνα᾽ του 

αἳ δή τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῇσιν. 
καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι' σὺ δ) αὖ. τέκος, ἢ ἐμοὶ αὐτῇ 

ἕψεαι, ἔνθα κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάξοιο 
ἀθλεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχου. ἤ τις ᾽χαιῶν 

ῥίψει χειρὸς ἑλὼν ἀπὺ πύργου, Λυγρὸν ὄλεθρον, τοῦ 
χωόμενος, ὢ δή που ἀδελφεὸν ἔκτανεν Ἕκτωρ 
ἢ πατέρ᾽ ἠὲ καὶ υἱόν, ἐπεὶ µάλα πολλοὶ ᾽άχαιῶν 
Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἕλον ἄόπετον οὖδας. 

οὐ γὰρ μµείλιχος ἔδκε πατὴρ τεὺς ἐν δαὶ Λλυγρῇ! 
τῷ καζ µιν Λαοὶ μὲν ὀδύρονται κατὰ ἄστυ, τας 

ἄρρητον δὲ τοκεῦσδι γόον καὶ πένθος ἔθηκας» 

τοπ. οὐδέ µιν οἵω -- Ρ πο9. 
το8. ἤβην ἴξεσθαι: να]. ο 566. 4 

9905. -- κατ᾽ ἄπκρης -- Ν τπτ. 

τ99. πέρσεται Ῥαβδαϊν. -- ὄλωλας 
4απ Ἰ1οσβῦ {οῦ. --- ἐπίσποπος πηῖῦ 
[ο]σεπάθπι ερεχεσείῖκεπεπ Ἠε]αίϊν- 
ϱαῦσ, "1μτ (4ετ Φίαάϐ) Ἡοτῦ. -- 
αὐτήν 5ε]ῃςῖ, πεσει 69 {ο]σεπ- 
ἄεπ εσεηεαίσθβ ἀεγ Β6ΨΟἨΠΘΥ. 

Ἴ50. ῥύσκευ, ἀἱε Έοτπι παν Ἠ]6γ. 
-- ἔχες Ἡϊθ]{οβί ᾱ. 1. 5οπϊγπιξεβ, 
πιῦ Απεριε]αησ απ{ Ηε]κίοτς ΝαπΠεΣ, 
πο Ε, 4Τ8, 7ια 2 408. 

Τ81. δύ ππηπιθΗτ, ἆα ἅτ 56 
η]οΒῦ πιΕΗΥ βοΏΙτπιβῦ. --- ὀχήσονται 
πηὶῦ νηυσίν παν Ἠ16γ. 

Τ82. καὶ μὲν ἐγώ εἴατ]ς Ἠετνο- 
Ἠερεπά: απο 1ο] {ὔτπαῖμτ. -- 
σὺ ὃδ᾽ αὖ, τέκος: ἆῑ[δ Αβίγαπας 
απΏπγεβεπᾶ βαῖ, 186 π]ολῦ Ῥοτίολίαῦ: 
ἀα[ς ΑπάτοπιαοἩθς ἴππ απ ἆεηπ ΑΓ- 
ππεπ σεπαὈί Παρα, 16 πηπιδρ]ΙοἩ 
πεσεη τά. ΜΙΠΗΙΠ 180 4ο Απτεάςθ 
οἰπῖσετιπαίκεη Ῥε[γετιᾶεπᾶ παπιθηί- 
Πο] πι Ψετσ]εῖοῃ τα π9θ {. 

Τδ8. ἔργα ἀεικέα, πψεῖ] ἈΚ]ατει- 
ατροϊίθη, πο 8οἶεπε χ 425 Ε, ππὰ 
7, 456 8. απ{σεσᾶμ]0 απ. 

Τ8Ι. ἀθλεύων νοπ πιὔ]ηεε]ῖσετ 
Ατρεϊῦ παχ ἨΙ6Υ. --- πρό Ίπι ΒΙΠηΘ 
νποη ὑπέρ {ᾶτ, 8ο πασ Ἠϊθ6Υ, --- 

ἄνακτος Ἠσθττ, Βθβϊίπετ 4ες Ὀκ]α- 
νοη, πε ο{ῦ ἵπ ἆθτ 0ἀγεεεο. 

Τ8ῦ. Ώα8 Πε αἱ πιὂσ]οἩ 8ηΠσθ- 
ἀεαίείε ῬΒεμίοκεα] τα πας ἆθπι 
αρᾶίετεη ἨΡρο8β Ακίταπας πΙτΚκ]οἩ. 
--- Λυγρὸν ὄλεθρον Αρροβίβοη παπι 
νοτμθισεβμεπᾶεπ Βαΐπο, ἆαβ Εχσεῦ- 
π]8 4ετ ἨΠαπά]ππσ Ὀεσειοππεπά: σα 
1: 50, 

Τ98. ΄Ἔκτορος ἐν παλώμῃσιν -- 
Ἡ 106, 5οηδῦ πι Ῥαβείνθεη τετοι- 
ἀθη, τα Β 568. -- ὀδώξ Ὀὶς οὖδας 
-- Τ 61. χ 969. 

τ99. Ζαπι ἄεάαπκεηπ Ύ 46Τ. 
Τ40. τῷ καί ἆβταπῃ αποἩ. Ώες 

6εάαπΚεηΖαβαπΙπιεπΏαης 18ἱ εἰπίσετ- 
πηα/[5εη Ίοεκετ, ἀα ἵτι γοτπεγσεμει- 
4εηπ Ηεκίοι ρτπηπιῖσα, ἆ4εηπ ΕΒεῖπ- 
4επ γετάετρ]Πσομε Ταρβετκαιῦ σθ- 
βομ1]άετί 196, πιᾶητοπὰ ἄῑο ΤΈταιετ 
4ετ του ππι 1ΠΠ Ῥθεεςγ πιοἰν]θγό 
νᾶτο ἀπτοὮ ἄεπ εάαπχεη, ἀα[ς εἰς Ίπ 
Ίηπι ἄεηπ Ἠοτί ἀετ Βίαάῦ τοετ]οτθπ 
Ῥαβεη, πο τ29 {. αιερε{άμτί 190. 

Τ41 -- Ῥ 8π. ἄρρητον απβᾶρ- 
Ί1οἩ., ὈῬεϊοπυ νοταηρθβίε]]{6, σαι] 
4αταιξ ἆῑο Βίείσεγαιηπσ ἄερ (θ6άαη- 
καπ Ῥοεταμό, πι μτοπά ἆ6επι Λαοὶ 
μέν οεπβρτεοπεπᾶ τοκεῦσι δέ τα 6χ- 
ψιαγίεη πάσα. --- Ώβδοπετ ὈῬειραπο 
νοη µιν Τ4Ῥ Ζαχ πποϊθη ἨῬ6τβοπ 
ἔθηκας. 

προς 
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Ἔμτορ' ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα Λλυγρά" 
οὐ γάρ µοι Ὀνήσκων Λεχέων ἐκ χεῖρας ὄρεξας. 
οὐδέ τί µοι εἶπας πυκινὸν ἔπος, οὗ τέ κεν αἰξὶ 

/ /΄ Δ 2 / / ές µεμνήμην νύκτας τε καὶ ἥματα δάκρυ χέουσα. τ4δ 
ὧς ἔφατο κλαίουσ’᾽. ἐπὶ δὲ ὄτενάχοντο γυναῖκες. 

τῇσιν ὃδ᾽ αὐθ Εκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο" 
»»Έχτορ, ἐμῶ Θυμῶ πάντων πολὺ φίλτατε παίδων. 

ᾖ μέν µοι ζωός περ ἑὼν φίλος ἦσθα θδεοῖσιν' 
οὗ δ᾽ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν Θανάτοιό περ αἴσῃ. Τὅ0 

ὤλλους μὲν γὰρ παῖδας ἐμοὺς πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεὺς 
πέρνασχ᾽., ὃν τιν ἔλεσκε. πέρην ἁλὸς ἀτρυγέτοιο. 

ἐς Σάμον ἔς τ) Ἴμβρον καὶ 4ἤμνον ἀμιχθαλόεσσαν' 

σεῦ δ) ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναήκεῖ χαλκῶ. 
πολλὰ ῥυστάζεσκεν ἑοῦ περὶ σημ’ ἑτάροιο τδδ 
Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες' ἀνέστησεν δέ µιν οὐδ ὧς' 
νῦν δέ µοι ἑρσήεις καὶ πρόσφατος ἐν µεγάροιδιν 

Τ42. Λελείψεται παῖῦ ἄεπι Βεστίιῇ 
4ετ Ώαπετ: πετάεπ Ῥ]ε1θεπ. Γἱ6- 
8ετ ΒεστΙβ επμᾶ]έ Ἠϊετ πεθεηπ µά- 
λιστα 48 βίεϊσεταπσ εδ ἀεάαπκεης. 

Τ48. Ζππι ἄεάαβηΚκεπ Χ 4268. 
Τ44. πυκινὸν ἔπος αἵπ νετβδ{ᾶῃ- 

ἀϊῑσες ἸΜΠοτί, ἆαδ σ]ειεβεαπι αἱς 
1εἰζίε Ἠ/Π]επδενκ]ἅταπς 11 1π 1Ἠτευ 
γετ]αξεεπμεῖς εἶπεπ Ἡα]ί σερεπ 
χππίε, 

ταδ. Τσι. Σ 840. 1 188. 
Τ46 -- Τ. 501. ΧδΙ5. Ὑσ]. Χ 499. 
τατ. Ὑσι. Χ 430. Σ 816. 
Τ48--. τό. Ἠεκαθεζεῖσί πας] ἆθπι 

Ἰειάεπεσοπα{Ισεπεπ Ῥεμπαιθγζεηβδαβ- 
Ῥτας] 208---216, πο βἷἶθ απ ἄθτ 
1ὔξεαπσ Ηεκίοτε γειΣγεϊ{ε]{ε, Ιαἴμε, 
ἆα εἷαο ἀἱ6 Τμεῖοιπα Γτίδοη απᾶ αππ- 
επ{ε{ε]]6 νοι Απσοπ αἰθμί, οἵπθ 
τηη]σε, σε[α{κ{ο βΙπιππππς. Βἱ6 ρτοα]εί 
4ἱο Εήτβογσο ἆετ αὐίδετ, ἀἱο πο 
τα Ἴεραιπ, 8ο ἴπι Τοὰες ἤρεγ ἆθῃ 
σε]ερίεη Βομπ σοπαε]ί Ἠαῦ. 

Τ49. Ὑσι. Χ298. ω 92. ᾖ μέν: εἰαθς 
εἴπες επέερτθοµεπάθνπ ᾖ ὃ᾽ (πα 4 
408) Ιδί πα Ζψναϊίεη εᾷο Φεοῖσιν 
αππη({θ]ρατ ἀπτο] οἳ δ᾽ απίσαποπι- 
ΊΠΘΗ. --- µοι οἴλίβεμεν Ὦα{ἱν. --- 
ζωός 18 ἀπτοἩμ περ πι ἄθσθηφαίζθ 
Ζπ καὶ ἐν θανώτοιό περ αἴσῃ Τ6θ 
Ῥείοπί, 

Τὔ0. ἄρα παἩ ]α, εἶπε Εοΐσεταπσ 
απξ ἆθεπι ΑποῄοΙς ἀετ Ἰμείομο: ποτ. 
-- καί Ῥί8 αἴσῃ -- 498. 

ΤδΙ. ἄλλους: ψῖθ ἀῑοδς ατζἉλ]ὲ 18έ 
τοπ ΊπΚκαοηυ ὦ 40 Π. ναι. 1095. 
ἆ 44 Ἡ. -- γάρ: ἆει ἀῑε Βεστῆπ- 
ἀαπο επύπα]ίεπάε βαΐσ {οὶσὲ ονεί 
τοπ: τειρ]εἰοβαπεῖεε 1 σαπᾶςπεῦ 
4αδ Βομιοκκα] ἀετ ἄρτίσοι Βῦμππε 
νοταπεσεεολ]οκύ (π5ι---τό8δ): ἀῑο 
Κποσμίκοπαξε, ἆθτ αἰο τνοτία]]θἩ 
αἶπᾶ, βολμοαῖπε 1Ἡτ θἵπ ΒΕΠΙΠΙΠΙΘΤΘΕ 
105, αἱβ ἀετ Τοὰ ἵπ ἆειτ Ῥομ]ας]μζ. 
Ααζα]]οπά 150 ἀαῦὈσι {ταιΙο, ἆαί[ς 
1ο ἀετ ἄρτίσεη γοη Αολ1]] σεϊδ[είεπ 
ΦῦἨπο σατ π]ομί σεᾶεηχκζ. 

Τ6δ. Σάμον Βαπιοίμτακε τσ]. Τ8. 
--Ἴμβρον, ἀπ8δ ἄρτίσεις ἆθπ Έτοεγπ 
Ῥείευπαεί νατ: ναι. ὢ 48. --- 
ἁμιχθαλόεσσαν παν ειν (νρ]. ὁμί- 
χλη), ἀαπείῖσ, ἀαπιρίεπα αἱς τα]- 
ΚαπΙδεμε Ἰηβε]. ΜΙί Τθπιπος βἴαπι- 
ἀεπ ἁἀῑο τίεσπεῃπ τοι Ττοῖα 1π 
Ἰαυπαβίθπι Ηαπάε]ανετκειτ: Η 467. 

τ06. ἀνέστησεν: να]. ὅδι, Ὀἱ ὥς, 
εἶπα Ῥατεπίμο[ίεμο Βεππετπης: 
οπθ 1πᾷθβ 1π ἀπάατοὮ νηθᾶοτ 1Π 
4α5 Πμεῦεπ Ζατᾶσ]ς Ζα τα[θῃ, 

Τῦπ. ἑρσήεις, πῖθ 419. --- πρόσ- 
φατος πχ Ἠ6χ, οἶπο Βίεΐσεταιπα 
4ε5 νογπετσελοπᾶεπ ἑρσήεις, εἰσεπῖ- 

Ἕπτνιἤ,Ὢ 
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κεῖσαι, τῷ ἴκελος, ὃν τ᾿ ἀργυρότοξος ᾽Απόλλων 
οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν." 

ὡς ἔφατο κλαίουσα., γόον ὃδ᾽ ἀλίαστον ὄρινεν. τ60 

τῇῆσι δ᾽ ἔπειδ Ἑλένη τριτάτη ἐξῆρχε γόοιο᾿ 
"Έκτορ, ἐμῶ θυμῶ δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων, --- 
ᾗ μέν µοι πόσις ἐστὶν ᾽άλέξανδρος θεοειδής, 
ὕς μ᾿ ἄγαγε Τροίηνδ’' ὡς πρὶν ὤφελλον ὀλέσθαι --- 
ἤδη γὰρ νῦν µοι τόδ᾽ ἐεικοστὸὺν ἔτος ἐστίν, τθῦ 

ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβην καὶ ἐμῆς ἀπελήλυδα πάτρης᾽ 
ἀλλ᾽ οὔ πω σεῦ ἄκουσα κακὸὺν ἔπος οὐδ' ἀσύφηλον' 
ἀλλ᾽ εἴ τίς µε καὶ ἄλλος ἐνὶ µεγάροισιν ἐνίπτοι 

μ)] δαέρων ἢ γαλόων ἢ εἰνατέρων ἐυπέπλων, 
3ν ος , ο λ Δ λ σι 2 ΕΝ 
ἢ ἑκυρή --- ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὣς ἤπιος αεί ---ι ΤΤ0 

ἀλλὰ σὺ τόν γ᾽ ἐπέεσσι παραιφάµενος κπατέρυκες 

Πεν απβρτεσοΏη ασ, ποαῖ] παπιεπῖ- 
Ίο] ἄῑεο (εβιοπιρρᾶσε πΙομίς τοη 
Ύθιπειταπσ σείσεη, βοπᾶθτη 6ἴπθη 
8ο παϊϊτμοπεη Απεάταοκ, ἆα[ς ϱς 
νο Ἰεροπά ογβοπεϊη παπά πΙᾶΠ 
νετειοΏί 16ὲ 1ππ αηζατθάεῃ. 

τὸθ -- γ 280. ε 124. 1 1Τὸ. 199. 
ο 411. ΌῬιο ὙΓεπάπιπσ Ῥεσεϊολπεῦ 
εἴπεα ῬδέζΙοπεη απᾶ βοππιθτή- 
Ίοβεπ Τοὰ ἵπι ἄοσεπεαίζ σα εἴπεπι 
Ίαησβαππθη Ἠππδίθοπεη 1η{ο]σο τοη 
Ἐταπ]κμοῖξ οἆες ἄταπι (τ6. 4 1τ2 Ε. 
198 {), ἄθτεῃ σοτείὔτεπάο Ἰτκαπςσ 
απ΄ ἀοτ Τ,εῖεπο θε Ηϊπσεβοπίεάεπεπ 
1μτο Βραπεη αοπίρας σα Ἠϊπίζετ]αβ- 
8εη Ῥῇῃερί. 

Τ60. ἀλίαστον πϊοπυ σα ἆΚτῶπι- 
πιθῃ, ππρεισδαπι, παπα ΓΗ Οτ]19Ἡ. 

τ6ρ-- τπδ. Ἠε]επα τὔππαῦ Ηεκίοτβ 
Βαπ{επιαῦ ππὰ π]]άε Ἐτειπα]ο]μ]κεῖό 
ππᾷ Ῥε]κ]ασί ἵπ ἴππι ἄεπ εἰπαίσει 
Ἐτεπτιά γοτ]οτθη σα Ἠαῦεπ, ἀθτ 51θ, 
4ἱε Ἐτοπιάς, 5σερεη ἆἀῑε ΑπΚΙασεΠ 
απά οτψῆτίο απἆθτετ βολΏζσῖο. 

τθο. Τ6Ι. 148. 
Τ68. ᾖ μέν κτὲ.: ἀῑρ Βεσεϊοπηππσ 

Ἠεξίοχε αἱς δαήρ πυεοκῦ Ιπ Ἠε]θηα, 
φο{οτό ἀῑε εἰᾶπάῖσε τεπετο]]ε Κ]αρο, 
ἀα[ 5ο ἆθπι Α]οχαπάετ πας] Ττο]α 
σε{ο]σί 160: αοἈ πιθῖη επιαβ] 160 
Ία Α]οκαπᾶετ, νρ]. Ζ 9448. ΤΠ 112 8. 
Ἐπαῦ πᾶο]Ὦ ἀἴθβεῃ ἵπι ϱησαῦεη ΑΠ- 
βοΏ]α[5 απ ἆῑδ Απτεᾷο Τ62 ϱ68ΡΤΟ- 
επεπεπ Ἰἡοτίθεη {ο]σί Τθ6ῦ ἀἱο Β6- 
ρτϊηπάππς {τν φίλτατε. 

Τ64. ὡς Ὀ]β ὀλέσθαι: ναι. Η 9590. 
ποῦ ἓ - τ25{. α 910. Ζατ 

Πεάεταπς ἤδη --- ἆλλ᾽ οὔ πα να]. 
Ῥ πο8 {. Κ σ489-- 6560. ὃ 26Τ---369. 
ω 81--90. --- ἐεικοστν, ΨΟΠΒΟἨ 
ΖΥγίβοῃΏθπ ἆαπι Ἠαπθε ἀετ ἨΠε]επα 
παπά ἆθπι Βεσίπηπ ἀεΒ Κτίοσθα ζ6ΗΠ 
18ηχο γαγΏοββεη β86ἶΠ τηΜ[βίθη, πο- 
τοπ ἀῑρ Πας αοπ8ύ πΙοΏ{ς υγαῖ{ς. --- 
ἔβην {οτύσϊῖπς τοπι ΖαἹραπκέ ἆθτ 
Αυτεῖβε, αΏει ὠπελήλυθα {οτί Ὀΐηπ 
γοηπ ἆθπι ἆαπετπάεη Ζ2πβίαπᾶς. 

π6π. ἀσύφηλον πατ Ἠῖοη ππᾶ 
1 641, ῬοδοπΙπιρ{επά, βοπὂἆ6ϱ. 

Τ68. εὖ ἐνίπτοι: ἀθτ αἴηπζῖσε Εα11, 
νο εἶπ Ψοτάςιβαϊα ταῖς εἰ απᾶᾷ ΟΡ0. 
ἵη Ιθεταβίνεπι Βίηπποθ β{επί παπά Ρτᾶ- 
{ετίναπα πα Νασμβαϊίσο {ο]ρῦ. --- καὶ 
ἄλλος απο θἶη απάθτθχ ἴπι 6- 
σεηκαΐσε Ζα σεῦ τθτ: τσι. ζα Π 628. 
Τ46. -- Βο]οπο Ψοτπῆτίο Ἠδτεη στ 
πα (θἀϊοΏίαο εε1ρεῦ π]τσεπά. 

τθθ. Ὑσ. Ζ 918. 388. δαέρων πιῖῦ 
Ὀγη]ζθεθ. Ὠ]ε Ηετνοτπεβραπσ ἆετ 8η 
46χ Ἰμεῖοῖο ἆθβ Βομπες Γ186Ηχαπθγ- 
ἄεπ Ἠεκαῦο ἴπι ἄοσεπεαῦσ Ζζα Βτίᾶ- 
ΤΗΟΡΦ τηπ{ς ἵπ Ἠομθπι Μα[βε τῇς]- 
ΒΙΟΠ{Φ]οβ 6γβοΒεΙπεη. 

Ττθ. πατὴρ ὣς ἤπιος αἰεί να]. 
β απ, Π]αβίτιετυ ἀπτοι ΙΓ 162---106. 

ττι. Ὑσι. 4 685. ἆλλά ἴπι Νασ]ι- 
εαΐσα: σα 4 85. -- παραιφάµενος 
πηξ ἐπέεσσι, ἨΝῖθ παρφάµενος 
ἐπέεσσι Μ 249. β 189. 
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σῇ τ᾽ ἀγανοφροσύνῃ καὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν. 
τῷ σέ 9 ἅ 

2 

, α ο 9 3 / Γον ϕι 
ἅμα κλαίω καὶ ἔμ ἄμμορον άχνυµενη κῆρ 

οὐ γάρ τίς µοι ἔτ ἄλλος ἐνὶ Τρούῃ εὐρείῃ 

ἤπιος οὐδὲ φίλος. πάντες δέ µε πεφρίκασιν.΄ τπό 

ὡς ἔφατο κλαίουσ’. ἐπὶ δ᾽ ἔδτενε δῆμος ἀπείρων. 
λαοῖσιν ὃδ᾽ ὃ γέρων Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν" 

ἄξετε νῦν. Τρῶες. ξύλα ἄστυδε. μηδέ τι θυμῶῷ 

δείσητ᾽ ᾽άργείων πυκινὺν Λόχον' ἡἦ γὰρ ᾽4χιλλεὺς 
πέµπων μ᾿ ὧδ' ἐπέτελλε µελαινάων ἀπὺ νηῶν. τ8υ 

μὴ πρὶν πηµανέειν. πρὶν δωδεκάτη µόλῃ ἠώς. 
οά .- ϱ] ϱ 2 5 2 ο] / { ς { 

ὧς ἔφαθ”. οἳ δ᾽ ὑπ ἀμάξῃσιν βόας ἡμιόνους τε 

ζεύγνυσαν., αἶψα ὃδ᾽ ἔπειτα πρὸ ὥστεος ἠγερέθοντο. 
ἐννῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην' 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεκότη ἐφάνήη φαεσίαβροτος ἠώς. τδς 

καὶ τότ᾽ ἄρ) ἐξέφερον δρασὺν Ἕκτορα δάκρυ χέοντες. 
ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν. ἐν δ᾽ ἔβαλον πῦρ. 
ἦμος ὃ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ἠώς. 
τῆμος ἄρ)᾽ ἀμφὶ πυρὴν κλυτοῦ Ἕκτορος ἤγρετο Λαός. 
[αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἤγερθεν ὁμηγερέες τε γένοντο.] 

Ττο -- 1 208 απᾷ Β 164. σῇ 4ετ 
ἀῑιτ εἴσπεη, πε σοῖς. -- οσοῖς 
ἀγανοῖς ἐπέεσσιν πᾶε] ἐπέεσσι πα- 
ραιφώμενος 15ύ π]οπί ομπε Απδίοία. 

πτα. ἄλλος: ἄπεἩἈ Ῥτίαπιος ππατ 
1πν ἵη ἄεπι Μαΐε, πίο Ἠεκίόν, 
πγεη]σείθης π]οΠέ «φίλος: Τ 1τ2 
ποηηῦ 5ἱς 1ἨΠ αἰδοῖός τε δεινός τε. 

Ττδ. µε πεφρίκασιν, 6ηπΤβεῖσεη 
β1οῦ νοΥ πιῖχγ αἱς ἄετ Απειισγίη 
αἷ]οες ἆαδ Ὀπμεαιις, ἅας ἄθετ εἷε 
σεΚοπΊππεῦ Ιεῦ: νρ]. 7 544. 

Ττ6. δῆμος ἀπείρων, 80 πχ Ἠ16σ, 
4ἱο6 Τττ σεπαηπίεη Λαού. 

, πττ--804. Ἠεκίοτε Βερίαϊ- 
ἴαππς. 

τπτ. [Αηπαηρ.] 
Ττ8. ἄξετε, πια ΙΓ 106, Ἱπιρεταῦ. 

468 ρσοπιςεἈίεπ ΑΟΥ., Υβι. ἸΤ04 
ὄψεσθε. 

Ττ9. πυκινόν, Τα 4 995, δἰατ]ς 
απ ΖαΠ]. 

Τ80. Ζπεῖσεν Ἠοπι]είΙοῃ --- ΠΠ 904. 
Ῥ 885. πέµπων μ᾿ -- µελαινάων 
ἀπὸ νηών εἶπ ἆεπ ντ]]οπεπ Ἠει- 
ραηρ ϐ685-- 690. 8εμν πησεπαα Ὀθ- 

του 

σεϊοππεπάει Απθάταςζ. --- ἐπέτελλε, 
εοη5ῦ τοπι Απῄπασο, Ἠ]ετ σαΏ παΙχ 
41ε Ἠείδαπςσ ἴπι ΒΙππ αἴποι Ζ- 
βἴοπεταης. 

Τ81. πηµανέειν ἀ4ἱε Εεἰπάςκε]ῖσ- 
Καε]ιίεη Ώεσίππεῃ, ψῖθ 1999. --- 
πρίν ταῖς Κοπ]πηκ{, παεἩ πορἰεγίεπα 
Ἠπίυπταπι οες {αἰπτίβδοεμεπη Απδ- 
ἀταοκ, πὶιο Σ 196. 190. κ Ἱτο. 
ν 336. ϱ 9. Κχ. Ὠί. 64, 16, π. 

Τ82. βόας ἡμιόνους τε πῖο Η 
988. 

Τ84. ἐννῆμαρ εἶπο α{{α]]οπά Ίαησ6 
Ζαϊς να]. πα Η 41τ Π. Ψ 1108, 
πο 1 Ταςσ Ζα σ]είεπετα ὄπεε]ο σε- 
ηῆσί. -- ἄσπετον ὕλην, πὶο Ὁ 191. 
Ῥ 4556. 

ποῦ - 7 1Τ6, ἀοοῖὶ εἰεπο ἀοτῦ 
ῥοδοδώκτυλος, Ἠϊει φαεσίµβροτος, 
ππθ]σῃἉθς «οπεί Βθϊνοτί τοπ ἥλιος. 

το]. Ὑσ]. Φ ι66. 1ΤΤ. 
Τ88 -- 4 4πΤ ππὰ βοπεῦ ἴπ 4θχ 04. 
Τ89. Ὑβι. Η 484. Ίγρετο Υοη 

ἀγείρω. 
Τ90 -- 4 ὄτ απᾷ ἵπ ἀει 0ἀγβεεο: 

Ζα β 9. Ῥον Ύει Γοπ]6 ἵπ σιαἴοπ 
Ηαπάβομτι{τεη. 
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πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνω 
πᾶσαν. ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὺς μένος αὐτὰρ ἔπειτα 
ὁδτέα Λευκὰ Λέγοντο κασίγνητοί 8᾽ ἔταροί τε 
αυρόµενοι., Θαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παρειῶν. 

καὶ τά γε χρυσείην ἐς Λάρνακα θῆκαν ἑλόντες, Τθῦ 
πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν: 

αἶψα ὃ᾽ ἄρ᾽ ἐς κοίλην κάπετον Θέδαν. αὐτὰρ ὕπερθεν 
πυκνοῖσιν Λλάεσσι κατεστόρεσαν µεγάλοισιν. 

ῥίμφα δὲ σῆμ)᾽ ἔχεαν' περὶ δὲ σκοποὶ εἴατο πάντῃ., 
μὴ πρὶν ἐφορμηθεῖεν ἐυκνήμιδες ᾽4χαιοί. 800 

χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον' αὐτὰρ ἔπειτα 
Ξ . , ασ. / ῳ εὖ συναγειρόµενοι δαίνυντ΄ ἐρικυδέα δαῖτα 

δώμασιν ἐν Πριάμοιο διοτρεφέος βασιλΏῆος. 
ὡς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον Ἕκπτορος ἱπποδάμοιο. 

τοι-- 198. Ὑσ]. ᾧ 251-259. 950 
---2058. 

π94. Ὑα]. 9. 
τοδ. κρυσείην: κρ. Ὠιάει παν 

Ἠϊ6χ απᾶ 9 965 π]οπῦ Ῥοβίμοπ. --- 
λάρνακα, τρβι. Σ 418, ΤταἸα, εἶπ 
Ἰάησ]ιο]πος εαγσῶππ]ο]πες (8βοΠῖντ 
γοεχβοµϊεάεη τοπ ἆθπι ταπάθεη πΤΠΕΠ- 
ατσθοη (οίάίς, ας Ὦ 948. 2658 
φιάλη Ἠεϊ[εί, ω Τ4 ἀμφιφορεύς. 

96. ΟΡ]εξί Ζα παλύψαντες εἰπὰ 
4ἱε οΡρείπα, νρ. ὉὪ 964, πο ἆἀῑο 
φιάλη παῖῖ εἴπεπι Τας] νετπΏ]]ὲ πῖτᾶ, 
ἀἱε ἄερεῖπο αΌετ ἵπ εἶπο ἀορρο]ία 
Εεἰἰδεβίομί{ σε]εσί πγετάεῃ. 

το8θ. πυκνοῖσιν ἀἰοπίση ἆᾱ. Ἱ. 
ἀἶοπί περεη εἰπαπάει σε]εσίεῃ. --- 
πατεστόρεσαν ΟΤ]ε]άζ: λώρνακα πας 
ἀ4επ ἀερείπεῃ. 

Τ99, σποποὶ εἴατο, Νο Σ 598. 
800. µή Απαβάτιο]ς ἀεν Βεβοτοπῖς, 

ομπε ἆα[ς αῑε Β6δύβοἩ, πθίο]ο ἀἶθβε 
Βεεοτρπῖµ περί (άῑε Έτος) ἵπι Ηαταρί- 
ϱαΐζο σεπαηπί 180: να]. β 945. --- 
πρίν ἐτᾶλετ, αἱ νεταθτοαεί πατ: 
να]. Τ81. Ώιε6βο Ῥοισε 150 πας] ἆθν 
Ῥοαράταπιίεη Ζαβασε ΑΕΠΙ] πΙο{ 
τεομέ 0ερτεϊῇ]σ. 

801 -- ρ 9ὔτ. 
802. εὐ σε] δτῖίσ τα δαίνυντ’: 

νβ]. σ 408. --- δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα 
δαῖτα -- γ 66. ν 26. υ 280, Ἠϊετ 
γοπι Πμειοπεπδομπησας, ἆθν ἄρτίσαεπβ 
τοι Ετίαβπιοβ 606 Ῥοταῖίς {Εν ἆθῃπ 
Ζ8ΠΠΙεη Τασ, ἆαεπ Ταςσ ἆει Ἐε- 
εἰαϊίπης εἱοςῦ, ἵπ Αιβεὶοβῦ σθηοπι- 
ΤΠΘΏ γα. 

804. ἀμφίεπον τάφον: τα 660, 
τβ. υ 90π. 

[Ώπτομ εἴπ Ῥεάαπετ]ο]θς Ὑδγδεπει εἶπά 1η ἆεπ απαί θγείθη Ῥοσθπι 
465 Ηε[βίεε ἀῑε Υεινγεῖεο απ{ ἄεηπ Απ]απο {οτέρε]ακεθοῃ. Τἱ6βδε]θθῃ πἈΓΘΗ 
Ζα αθίσεπ σα: Χ 1. 54. 94. 99. 146. 161. 908. 914. 948. 918. 898. 36Τ. 
406. 416. 450. 45τ. 450. 0. Ἡοπίνα.] 
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